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RESUMO 

 

O presente estudo visa, a partir de um recorte temporal da década de 1990, compreender o 

posicionamento do Banco Mundial diante da consolidação dos preceitos gerenciais na 

administração pública brasileira. A pesquisa visa contribuir com teoria de análise da gestão do 

desenvolvimento, isto é, a teoria da Administração e Gestão do Desenvolvimento 

(Brinkerhoff e Coston, 1999; Thomas, 2000) a partir de uma perspectiva sobre o Brasil, até 

então, tímida nos estudos sobre o gerenciamento do Terceiro Mundo (Cooke, 2004). 

Fundamenta-se o papel do Banco Mundial em atuação com o governo brasileiro não somente 

pelo volume de empréstimos dedicados à implementação no setor público do país, mas 

também pela função exercida no que diz respeito à argumentação científica e diplomática 

sobre o desenvolvimento da nação. Dessa forma, pretende-se entender como, embora pouco 

notado pelos personagens daquele período, o cenário da época proporcionou uma atuação 

cooperativa de agências reguladoras para intervir de uma maneira contextual em gestão do 

desenvolvimento para promover crescimento econômico e superação de problemas de 

infraestrutura pública. O período de estudo é justificado pelo auge de informações sobre o 

gerencialismo com os acontecimentos pós-Guerra Fria e influência neoliberal, implicando no 

movimento de elaboração e implementação da Reforma Gerencial no Brasil em 1995, no 

primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso. Para a realização da pesquisa, foi utilizada 

a metodologia documental a partir da perspectiva interpretativista sob análise do que se 

fundamentou como elemento contextual de época. Foram utilizados, no total, mais de 180 

documentos da época elaborados pelo Banco Mundial sobre a situação no país e outros 

elaborados de forma oficial pelo governo brasileiro da década de 1990. Foram realizadas 

entrevistas com representantes da equipe técnica de governo do período FHC, sobretudo 

testemunhas do projeto de reforma gerencial em 1995, sendo utilizadas na pesquisa de forma 

complementar aos dados documentais. Revelou-se, com a análise dos dados, não somente a 

atuação do Banco Mundial condizente com a gestão do desenvolvimento, mas também com 

evidências da compreensão do histórico brasileiro da administração pública.  

 

 

Palavras-chave: Gestão do Desenvolvimento. Banco Mundial. Reforma Gerencial. Análise 

histórica em Estudos Organizacionais.  

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present study aims to understand the position of the World Bank in the face of the 

consolidation of managerial precepts in the Brazilian public administration. The research aims 

to contribute to the theory of development management analysis, that is, the theory of 

Administration and Development Management (Brinkerhoff and Coston, 1999; Thomas, 

2000) from a perspective on Brazil until then, shy in studies on the management of the Third 

World (Cooke, 2004). The role of the World Bank in the work with the Brazilian government 

is based not only on the volume of loans dedicated to the implementation in the public sector 

of the country, but also on the role played in scientific and diplomatic arguments about the 

development of the nation. In this way, we intend to understand how, although little noticed 

by the characters of that period, the scenario of the time provided a cooperative action of 

regulatory agencies to intervene in a contextual way in development management to promote 

economic growth and overcoming problems of public infrastructure. The period of study is 

justified by the heightened information on managerialism with post-Cold War events and 

neoliberal influence, implying in the movement for the elaboration and implementation of the 

Management Reform in Brazil in 1995, in the first term of Fernando Henrique Cardoso. For 

the accomplishment of the research, the documentary methodology was used from the 

interpretative perspective under analysis of what was based as contextual element of the time. 

A total of more than 180 documents of the period elaborated by the World Bank on the 

situation in the country were used, as well as other official documents prepared by the 

Brazilian government in the 1990s. Interviews were conducted with representatives of the 

government technical staff of the FHC period, witnesses of the project of managerial reform 

in 1995, being used in the research in a complementary form to the documentary data. The 

analysis of the data reveals not only the performance of the World Bank in relation to 

development management, but also evidence of the understanding of the Brazilian history of 

public administration. 

 

Keywords: Development Management. World Bank. Management Reform. Historical 

analysis in Organizational Studies. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Desenvolvida no Século XX, a administração como disciplina foi acurada como um 

conhecimento direcionado à modernidade e em acordo com a razão instrumental associada à 

produtividade (Spiandorello, 2008). Os princípios racionais da administração eram alinhados 

aos preceitos capitalistas, uma vez que a razão instrumental era dirigida para aprimorar as 

técnicas de produção e aumentar a produtividade (Barros e Carrieri, 2015). Esse 

aprimoramento técnico, por sua vez, foi instituído no contexto da modernidade como preceito 

do progresso de produções capitalistas, em uma busca constante pelo auge do 

desenvolvimento de nações no mundo. Entretanto, ainda que fosse um anseio universal, 

muitos países, por contingências históricas da segunda metade do século, enfrentavam 

dificuldades e buscavam no apoio estrangeiro os meios para o desenvolvimento.  

O Banco Mundial, principal instituição econômica de influência internacional criada 

após a Segunda Guerra Mundial, tem em seu histórico a participação política e financeira para 

a recuperação de países em situação de emergência e subdesenvolvimento. A instituição, por 

essa posição alcançada, foi a principal organização multilateral que utilizou, nas relações com 

países em regiões diferentes de sua sede, processos e práticas de gestão em seu trabalho de 

desenvolvimento. Essa gestão “deliberada de intervenções de desenvolvimento” (Cooke, 

2004) foi o princípio arquétipo de estudo dessas organizações multilaterais e bilaterais, como 

o Banco Mundial, na área recente de Estudos Organizacionais denominada Administração e 

Gestão de Desenvolvimento (Teoria AGD). Para a teoria AGD, as nações em 

desenvolvimento passaram a integrar novos modelos de gerencialismo para superação das 

dificuldades advindas das transformações políticas e econômicas no último século (Thomas, 

2000; Murphy, 2008). Não por isso, os governos do período entre a década de 1980 e 1990 

desses países foram pautados por uma produção de constante atuação legislativa e regulatória 

voltada para a consecução da pauta de reformas (Martins, 2004; Costa, 2006).  

Conforme Cooke (2014, p. 87) afirma, o Banco Mundial pode ser ponderado como 

“arquétipo e significativo em seu próprio direito como a maior, a mais global e a mais 

materialmente poderosa das organizações de desenvolvimento multilaterais”, ainda que seja 

um risco colocar a instituição como estudo de caso único ou objeto de generalização para 

investigação da teoria. Justifica-se a escolha do Banco Mundial como única instituição a ser 

ponderada como ação multilateral em contexto de ação neoliberal na pesquisa, ainda que não 
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seja a única instituição por meio da qual a gestão do desenvolvimento pode ser 

operacionalizada, por ser considerado, além de sua significância para a história dos países em 

desenvolvimento, como objeto de “significância incomparável” (Cooke, 2004, p. 71) no que 

tange à execução de elementos da AGD em diferentes processos e resultados. A AGD pode se 

constituir como uma área da Administração por utilizar algumas técnicas e a linguagem da 

Gestão, mas mantém sua originalidade como estudo inédito por ser voltada aos países em 

desenvolvimento, indo contra a tradição da literatura em concentrar versões unicamente 

anglo-saxônicas (Rosa e Alcadipani, 2013; Cooke e Alcadipani, 2014).  

Ao aplicar a teoria AGD em contextos latino-americanos isto é, a vertente teórica 

NADAM (North Atlantic Development Administration and Management), tornou-se um 

consenso estabelecer o Banco Mundial como instituição símbolo da aplicação de práticas e 

linguagens de gestão relacionadas ao aspecto de desenvolvimento (Cooke, 2004). Na 

possibilidade de analisar os países em desenvolvimento como unidades de análise (Ferguson, 

1990; Cooke, 2004), a teoria contribuiu para identificar em cada uma das nações o processo 

de desenvolvimento por recursos gerenciais, além dos atores estrangeiros envolvidos nesse 

processo (Gunder Frank, 1966; Max, 1990; Beer et. al., 2005; Sarker, 2006; Hsieh, 2013). No 

caso do Brasil, a literatura aponta uma particularidade do país a respeito de gestão do 

desenvolvimento, que se trata do histórico industrial e da evolução da administração pública 

desde a constituição da República (Barreto, 1999; Abrucio e Loureiro, 2018). Além disso, no 

aspecto econômico, o Brasil esteve alinhado aos preceitos doutrinadores da Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) desde a sua criação (Wanderley, 

2015), estabelecendo instituições nacionais dedicadas ao investimento em prol do 

desenvolvimento do país, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 

BNDES (Cooke; Faria, 2013; Motta; Schmitt, 2013). 

Particularmente, no Brasil, o Banco Mundial começou a fazer empréstimos ao país em 

1949, tendo sido denominado pelo próprio Banco como um dos principais clientes da 

instituição, visto ter recebido mais de US$16 bilhões de dólares em empréstimos, na 

totalidade, até a década de 1980 (Documento 72). A maioria desses fluxos financeiros era 

destinada a programas de incentivo industrial e de mudanças no setor educacional (Ribeiro 

Filho, 2006; Faé, 2009; Pereira, 2009; Mello, 2012). Dada a importância desses projetos para 

a economia e crescimento do Brasil, o Banco Mundial foi tido como um dos principais 

sustentáculos do desenvolvimento do país, tendo sido, durante três décadas, entre 1960 e 

1980, participante ativo dos projetos em diferentes setores da economia e produção brasileira. 
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Entretanto, apesar do volume de empréstimos e da constante presença da instituição 

multilateral nesse histórico, há um “meta-silêncio” (Cooke, 2014) em se tratando dos estudos 

sobre a gestão do desenvolvimento no Brasil, bem como sore os meios de ação do Banco 

Mundial no país a partir do referencial teórico em NADAM. Por consequência, pela falta de 

dados consolidados sobre a experiência brasileira nesse aspecto, na década de 1990, implica 

na “ausência de qualquer voz especialista” no país em suas reformas gerenciais. Conforme 

Cooke (2014, p. 95) aponta, há uma naturalização a respeito da ação e do posicionamento do 

Banco com relação às suas políticas de gestão do desenvolvimento do país: 

[...] há uma completa e geral ignorância da história das intervenções de gestão do 

desenvolvimento do Banco Mundial no Brasil ao longo do tempo [...] Não é claro se 

o silêncio é de conhecimento associado com o local particular do Brasil e/ou se é 

também disciplinador, no qual nenhuma literatura Brasileira, Norte Americana ou 

Europeia em gestão crítica ou em outra área se detenha. Isso, em parte, afirma até 

que ponto as práticas e discursos de gestão do Banco Mundial possam ter um status 

naturalizado e indispensável.  

 

Sendo assim, o objetivo da presente pesquisa é compreender o posicionamento do 

Banco Mundial, como instituição também atuante nos aspectos intelectual e diplomático na 

década de 1990, como contribuinte para a consolidação do gerencialismo no Brasil e, 

consequentemente, para a percepção desses princípios gerenciais como premissa de 

desenvolvimento do país. Pretende-se entender como, embora pouco notado pelos 

personagens daquele período, o cenário da época proporcionou uma atuação cooperativa de 

agências reguladoras para intervir de uma maneira peculiar no governo brasileiro com vistas a 

promover crescimento econômico e superação de problemas de infraestrutura pública.  

Essa dedução a partir de uma hipótese relacional entre as ações do Banco Mundial e o 

governo brasileiro da época se dá, em um primeiro momento, pelo volume de empréstimos 

financeiros recebidos no Brasil em contratos com o Banco Mundial entre as décadas de 1980 

e 2000. Somente na década de 1990, o país recebeu quase de U$ 700 milhões de dólares 

(Cooke, 2014) para estruturação e execução de projetos no setor educacional e para fins 

estruturais do governo relacionados a rodovias, saneamento básico, agricultura e pecuária e 

portos. É também consenso dessas pesquisas, (Jones, 1992; 1997) que as práticas construídas 

e financiadas pela instituição Banco Mundial, embora apresentem discurso de alívio à 

pobreza, diminuição de desigualdades sociais, proteção ambiental, entre outras ações de 

desenvolvimento, tenham, por sua vez, e por objetivo efetivo a defesa e a manutenção de um 

projeto neoliberal contemporâneo à época tradada sustentado e declarado sutilmente em seus 

projetos.  
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A importância do estudo está, em primeiro lugar, em introduzir a perspectiva brasileira 

nos estudos de desenvolvimento em Estudos Organizacionais, diminuindo o “silêncio” da 

perspectiva do NADAM. Além de propor uma definição de modernidade de uma época nos 

países marginalizados, a pesquisa revela uma tendência de gestão no Brasil na década de 

1990, após a consolidação da ideia de management no país condizente com o período da 

Guerra Fria (Alcadipani e Bertero, 2012). A pesquisa visa também contribuir com a 

interdisciplinaridade entre as teorias de gestão pública e os Estudos Organizacionais, até 

então, interdependentes em análises pontuais, para relacionar as ações para desenvolvimento, 

discussões pós-colonialistas e os estudos históricos sobre a administração no Brasil. 

A partir dos dados, elabora-se uma ideia dedutiva de que houve um movimento 

particular de gestão do desenvolvimento, tendo como base a discussão conceitual e a teoria de 

desenvolvimento precedente. Isso porque, conforme Paes de Paula (2005, p. 62), o que se 

pode denominar como pensamento administrativo no Brasil se firma, a partir de 

transformações do industrialismo para a globalização, como um “elemento ideológico para a 

sustentação de uma nova lógica de autoridade, justificada em um primeiro momento por uma 

necessidade prática de controle”. Partindo do princípio que a gestão como ciência deve ser 

“universal” dentro de um espaço de constantes disputas (Clegg e Hardy, 1996), e dentre 

fatores peculiares ao histórico do desenvolvimento brasileiro, pretende-se analisar como as 

relações institucionais entre governo e Banco Mundial permitiram a construção de um modelo 

de condições desenvolvimentistas no país. O controle, nesse caso, estaria associado em 

assegurar, por parte do Norte, o predomínio de ideias gerenciais em países alheios de acordo 

com suas próprias perspectivas de funcionamento de Estado.  

No contexto histórico da pesquisa, mostrou-se condizente a avaliação do cenário 

influente do período. Argumenta-se, de acordo com Dardot e Laval (2004), que a experiência 

entre o governo brasileiro e o Banco Mundial se inseriu no contexto de elementos neoliberais, 

não nos moldes ortodoxos conforme a teoria neoliberal aponta (Anderson, 1996), mas por 

envolver processos que remetem a uma condição de desenvolvimento condizente com um 

pensamento de época. Nessa inferência, diferentemente do que é descrito em pesquisas 

seminais da teoria AGD (Esman, 1991; Thomas, 1992), a questão da gestão para o 

desenvolvimento não ocorre de maneira hegemônica e unilateral. Os atores envolvidos, ainda 

que uma parte deles possua um nível dominante perante o outro, são, em conjunto, 

influenciados e modificados de certa forma após o contato, ainda que indireto e paralelo.  
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Dessa forma, além de abranger a abordagem neoliberal como contexto de 

desenvolvimento de países de Terceiro Mundo a partir do gerencialismo, a pesquisa tem como 

contribuição teórica para a área compreender como a gestão orientada para um modelo 

gerencial esteve fomentada por órgãos estrangeiros para incentivar esse pressuposto de 

desenvolvimentismo. Essa mudança encabeçaria uma formalização de um modelo 

administrativo em um período pós-Guerra Fria, quando a Administração como área de 

conhecimento já havia sido consolidada. Em outras palavras, esta pesquisa contribui para a 

compreensão dos processos em direção ao desenvolvimento de países marginalizados 

(particularmente, no Brasil) a partir dos princípios gerenciais advindos do Norte com o 

adendo de um contexto multipolarizado e operacionalizado internacionalmente por uma 

lógica neoliberal particular.  

Por ser composto por diferentes agências dentro de uma única organização, um dos 

desafios da pesquisa foi considerar o Banco Mundial como organização unitária em ação no 

Brasil e no mundo. Historicamente, o Banco esteve atuante de forma articulada no discurso 

pró-desenvolvimento por meio de uma composição entre o Banco Internacional para a 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e diversas outras microunidades corresponsáveis 

pela atuação em países do Terceiro Mundo. Essa participação institucional não somente 

esteve atrelada à promoção de volume de empréstimos, mas também teve significância na 

construção político-intelectual em um discurso de combate à miséria no final do Século XX 

(Pereira, 2007).  Em virtude dessa complexidade, tanto estrutural, como atuante do Banco, 

entende-se que, nos discursos em países em desenvolvimento, a ação do Banco Mundial como 

organização multilateral era intrínseca nesses cenários, sendo classificada na literatura em 

AGD como “soft management”. Isto é, uma forma de administração de difícil percepção por 

aqueles que recebiam a forma de intervenção característica como a do Banco, mas de maneira 

suficientemente convincente para a realização bem-sucedida de projetos para o país.  

Nesse sentido, pretende-se, como objetivo complementar de pesquisa, evidenciar, com 

maior precisão de dados, como era designada essa gestão “atenuada”, especificando quais os 

recursos utilizados pelo Banco Mundial para ser influente nas decisões sobre a administração 

pública no Brasil. Por meio da análise de documentos datados de períodos próximos da época 

da reforma, fica demonstrado que as percepções do Banco sobre o governo brasileiro 

apontavam para  a modelos mais racionais e eficientes do ponto de vista produtivo e que 

novos modelos administrativos para a execução das principais vertentes governamentais 

deveriam ser promovidos. Documentos posteriores ao lançamento do Plano Diretor no Brasil 



22 

 

demonstram um posicionamento do Banco mais esclarecedor sobre a necessidade de 

mudanças nos governos, incluindo o brasileiro, e o quanto os resultados de reformas 

implementadas satisfatoriamente geraram resultados significativos para o crescimento dos 

respectivos países.  

Ao focar em uma ação de gestão do desenvolvimento incentivada por órgãos 

internacionais para a disseminação de conhecimentos gerenciais, a pesquisa perpassa pela 

lógica do Banco Mundial em promover discursos científicos com fundamentos 

macroeconômicos com o fim de edificar, como peso equivalente de importância no 

desenvolvimento, os alicerces institucionais e estruturais de uma economia de mercado 

robusta. Evidencia-se nas relações do Banco com os países em desenvolvimento, conforme os 

preceitos da teoria AGD, parcerias entre governos, doadores, sociedade civil, setor privado e 

outros agentes, mas destaca-se um elemento específico no caso brasileiro. No país, para essas 

ações de gestão do desenvolvimento, foi determinante a presença de uma elite específica e 

conhecedora dos elementos disseminados pelo Banco. Esse grupo dirigente não apenas 

detinha o conhecimento dos projetos, como dirigia as agendas de desenvolvimento ao lado do 

Banco e de outros parceiros no país. Para a realização da pesquisa, a metodologia utilizada foi 

a documental sob uma perspectiva interpretativista. O trabalho partiu, em um primeiro passo, 

de uma combinação de análises de documentos primários produzidos no período, tanto pelo 

Banco Mundial como pelos representantes do MARE no período da reforma gerencial. Ao 

final, foram selecionados cento e quarenta e três documentos originais do Banco Mundial e 

quarenta e três documentos produzidos por representantes do governo brasileiro da década de 

1990, os quais foram utilizados para a coleta de dados e análise profunda. Foram realizadas 

ainda, de forma complementar, entrevistas com pessoas que participaram das decisões 

governamentais no Brasil no período estudado.  

A partir da metodologia e análise epistemológica especificada no Capítulo 2, 

apresenta-se o Capítulo 3 desta pesquisa, o qual trata da revisão teórica trabalhada na 

pesquisa. Intitulado “Gestão do (para o) Desenvolvimento: Princípios teóricos e designações 

para um modelo neoliberal”, este capítulo destina-se à apresentação teórica sobre a 

administração do desenvolvimento e o esclarecimento das formas conceituais utilizadas ao 

longo da pesquisa. Nessa abordagem, define-se como é tratada a ideia de “desenvolvimento” e 

como ela também pode estar relacionada com a Administração. São abordadas também, sob o 

aspecto da gestão para o desenvolvimento, as “hegemonias ocidentais”, as quais são 

construídas tradicionalmente, na abordagem organizacional, em contextos de princípios 
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neoliberais. A partir disso, é evidenciado, por fim, como as agências multilaterais, em 

predicado dessa hegemonia, seriam símbolos de atuação para o desenvolvimentismo a partir 

de modelos gerenciais.  

 No Capítulo 4, intitulado “O Banco Mundial e as agências multilaterais para a gestão 

do desenvolvimento: A atuação em países subdesenvolvidos”, dedica-se à explicação, a partir 

do que foi abordado sobre a teoria da administração do desenvolvimento, acerca da 

importância de instituições internacionais como o Banco Mundial para a promoção do 

desenvolvimento em países de Terceiro Mundo. Ao abordar esse aspecto, compreende-se o 

papel da gestão nessa abordagem e como o Banco, dessa forma, participou de maneira não 

exclusivamente como interventora financeira nesses países, incluindo o Brasil. Por fim, 

finaliza-se com um breve histórico sobre as principais atividades da instituição registradas no 

Brasil no período abordado de pesquisa, bem como quais as principais implicações dessas 

atividades foram objeto de estudo na literatura.  

 No Capítulo 5, intitulado “O(s) Desenvolvimentismo(s) Brasileiro(s): A reforma 

administrativa em contexto neoliberal”, é apresentado o cenário estudado na pesquisa com 

relação ao Brasil da época. Além disso, especifica-se como foi considerada com maior rigor, 

desde o processo de Impeachment de Collor em 1992, a ideia da necessidade de reformas 

estruturais no Brasil com âmbito gerencial, cujo auge resultou no plano Diretor em 1995. A 

partir das características desse período, considera-se a aproximação dos discursos envolvendo 

o projeto de reforma gerencial com um movimento externo “de época”, considerado pelos 

entrevistados pela pesquisadora como principal fonte de influência internacional, embora haja 

lacunas quando se observa a real intenção da reforma para o desenvolvimento econômico do 

país.  

 Por fim, o Capítulo 6 é dedicado à apresentação e análise da documentação a partir dos 

gaps teóricos expostos nos capítulos anteriores. Demonstra-se, a partir de uma análise da 

essência dos documentos, que, em contrapartida à visão dos entrevistados, o Banco Mundial 

teve uma participação significativa no que corresponde às orientações sobre qual 

posicionamento adotar com relação às políticas públicas no Brasil. Inclusive, sob 

representação do Banco, alguns brasileiros participaram, do ponto de vista intelectual, para a 

composição de relatórios e livros pautados no posicionamento em prol de novas políticas 

públicas voltadas ao modelo gerencial e que priorizassem elementos relacionados à eficiência 

racional. A partir desses e outros índices documentais que demonstram não apenas a 

atividade, mas, sobretudo, o interesse do ponto de vista do Banco Mundial na reforma do 
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funcionalismo público para aplicação de modelos gerenciais, desdobram-se os elementos 

finais para compor a conclusão da pesquisa no Capítulo 7.  
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2    CAMINHOS METODOLÓGICOS A SEREM TRILHADOS E CONTRIBUIÇÃO 

TEÓRICA DA PESQUISA
1
 

 

A escolha de abordar método é considerado na pesquisa uma contribuição teórica a 

partir do posicionamento teórico utilizado na pesquisa, já que, ao considerar a pesquisa 

histórica e, por consequência, a pesquisa qualitativa, parte-se do pressuposto de que a 

utilização dessas escolhas sem o aporte epistemológico prévio não é compreensível (Burrel e 

Morgan. 1979; Kieser, 1994). Conforme aponta Van Maneen (1979, p. 1) em se tratando de 

estudos qualitativos, “such contextual understandings and empathetic objectives are unlikely 

to be achieved without direct, firsthand, and more or less intimate knowledge of a research 

setting is a most practical assumption that underlies and guides most qualitative study”.  

O método utilizado define-se pela análise documental histórica das relações e práticas 

inseridas em registros históricos do Banco Mundial com o governo brasileiro na década de 

1990. É inferido que, pelos registros, o modelo seguido, tanto econômica como 

politicamente, parece ter influenciado a estruturação de programas de ajuste da administração 

pública em diferentes setores, além de promover treinamentos aos representantes brasileiros 

em contato com o Banco na época. Buscou-se, conforme abordagem teórica a ser 

apresentada, uma perspectiva interpretacionista dos fatos registrados por meio dos 

documentos e das falas daqueles entrevistados em alinhamento a um elemento processual e 

contextual do período estudado.  

 Finalizam-se a justificativa teórica e o posicionamento metodológico a ser adotado na 

pesquisa, reafirmando a relevância do estudo também como inserção nos estudos para objetos 

que vão além do mainstream da área de Estudos Organizacionais. Conforme o argumento de 

Prasad (2016), “não podemos, enquanto pesquisadores, mantermos de costas para aquilo que é 

considerado “subalterno”, já que o próprio desalinhamento do Brasil com o mundo faz parte 

da história e dela surge a justificativa para o que se vive em tempos atuais. Conforme Shenhav 

e Weitz (2000) aponta, a ciência não se faz com casos particulares, mas parte deles para se 

estruturar a construção científica. E a história, por sua vez, como um processo, se vale da 

                                                 
1
 A substituição do termo Metodologia por “Caminhos Metodológicos” foi proposital, pois, embora a 

metodologia utilizada no projeto seja a documental, pretendeu-se, ao longo da pesquisa, pensar a contribuição 
dos estudos das relações e práticas para a concepção processual como metodologia, isto é, utilizar não apenas 
os discursos inseridos no documento como unidades de análise, mas, sobretudo, as relações e as práticas 
adotadas, dentro do contexto lógico e histórico, para a elaboração de uma versão possível dos fatos passados. 
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análise detalhada de cada caso para compor um movimento maior de compreensão e reflexão 

sobre os fatos que tangem sujeitos e objetos em análise.   

Revela-se, de maneira fundamental para a pesquisa documental realizada, um 

posicionamento “cético” por parte do pesquisador com relação às informações obtidas e, 

consequentemente, à fonte relacionada à busca. Dessa forma, será explicitada, a partir de 

então, primeiramente, a abordagem epistemológica utilizada de pesquisa para, assim, 

apresentar os delineamentos metodológicos seguidos para a elaboração do trabalho. 
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2.1 A abordagem histórica em Estudos Organizacionais: uma decisão 

epistemológica 

 

Na área de Estudos Organizacionais, a discussão paradigmática ganhou contornos com 

o livro seminal de Burrel e Morgan (1979) e, embora já existam críticas direcionadas a esse 

modelo, propondo novas intenções (Hassard e Cox, 2013), os paradigmas elaborados pelos 

autores, isto é, funcionalista, interpretativo, humanista radical e estruturalista radical, 

permanecem como referência para discussões teóricas no campo, sendo influentes para novas 

propostas metodológicas de pesquisa e para o melhor posicionamento de pesquisadores ao 

defenderem seus propósitos. 

Apesar da necessidade de desenvolver teorias que expliquem o fenômeno 

organizacional de uma forma mais complexa e profunda, pesquisas desenvolvidas na área 

ainda apresentaram, majoritariamente, métodos tradicionais de orientação positivista, 

conforme pesquisa de caráter bibliográfico realizada por Vergara e Peci (2003) em revistas de 

grande reputação. A natureza interdisciplinar da área de EO, que permite intercâmbio de 

ideias provenientes de áreas correlatas, permite a seleção de perspectivas epistemológicas, 

incluindo a positivista, mas a coerência entre método e epistemologia ainda se mostra um 

desafio para os pesquisadores na área (VanManeen, 1979). Especificamente, nos estudos 

históricos, essa amplitude abre margem a imprecisões ao longo das pesquisas, como o 

anacronismo e generalizações de tempo e espaço. Desde a década de 1990 (Kieser, 1994), 

salienta-se a importância da análise histórica em teorias organizacionais, sobretudo, para a 

compreensão do desenvolvimento de estruturas e condutas como reflexo do passado.  

O campo de pesquisas históricas em Estudos Organizacionais assumiu, por meio de 

análises mais qualitativas e preceitos mais abrangentes do campo da História, novas 

possibilidades epistemológicas de pesquisa sobre organizações (Üsdiken e Kieser, 2004; 

Jacques, 2006; Weatherbee, 2012; Rowlinson, Hassard e Decker, 2014). A partir dessas 

discussões, os estudos históricos sobre gestão demonstram evolução tanto qualitativa como no 

número de produções na literatura, evidenciando sinais recentes de uma apreciação crescente 

da pesquisa histórica e/ou uma perspectiva histórica na análise organizacional (Clark e 

Rowlinson, 2004; Udsiken e Kieser, 2004). Cabe salientar que essa constatação não se 

justifica por uma suposta permanência da visão funcionalista na área, mas, pelo contrário, 

áreas características dessa perspectiva, como a Business History
2
, criaram um campo 

                                                 
2
 Conforme Taylor, Bell e Cooke (2009) e Mollan e Kelsey (2012). 
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produtivo para compor a história como um importante pressuposto teórico-analítico em 

organizações. Entretanto, esse histórico dificulta abordagens por meio de reflexões mais 

subjetivistas, ainda que os princípios de argumentação sejam advindos da área da História e 

não do próprio campo administrativo. Concomitantemente, surge com esse aumento 

quantitativo um grau considerável de diversidades de temas discutidos sob a perspectiva 

histórica, além de debates acerca de quais as contribuições da história e os benefícios trazidos 

para os estudos sobre organizações. (Udsiken e Kieser, 2004). Dentro desse movimento, mais 

especificamente, a agenda reorientacionista
3
, as progressivas pesquisas na área envolvem, em 

sua maioria, afastar os estudos organizacionais de aspirações baseadas no modelo de ciências 

naturais (Burrel e Morgan, 1979). 

  Nessa evolução, teorias administrativas também foram integrantes de programas de 

pesquisa de inclinação histórica, entre elas, o neoinstitucionalismo e abordagens evolutivas 

que analisam o desenvolvimento de organizações e populações organizacionais ao longo do 

tempo (Udsiken e Kieser, 2004). A abordagem histórica em Estudos Organizacionais possui 

também, em suas principais considerações, o suporte teórico de autores de contribuição 

notória na área historiográfica, como De Certeau (1988), Le Goff (1992), Veyne (1982), 

Ricoeur (2007), entre outros. Embora os argumentos sejam fortalecidos com esse suporte 

teórico, e a natureza interdisciplinar da área de EO permita a inferência de outros campos de 

conhecimento humano, ainda é presente a divisão entre estudos históricos e estudos 

organizacionais (Carter, McKilay e Rowlinson, 2002), sendo os primeiros tidos como 

préstimo, e não como caminho, para análise de organizações. 

Essa incipiência dificulta a construção epistemológica particular da perspectiva 

histórica e, por consequência, um posicionamento reflexivo sobre a metodologia histórica a 

ser utilizada (Rowlinson, Hassard e Decker, 2014; Decker, 2016). Isso porque a maioria das 

considerações sobre método, construção e análise histórica é oriunda da área da História, sem 

uma aplicação para a gestão, muito menos para a realidade organizacional. Ciente das 

inúmeras contribuições adquiridas com estudos recentes sobre a pesquisa histórica (Clark e 

Rowlinson, 2004; Udiskem e Kieser, 2004; Jacques, 2006; Rowlinson, 2013; Durepos, 2014; 

Decker, 2016), sendo elas de natureza mais crítica ou não, a parte metodológica e subscrição 

                                                 
3 Üsdiken e Kieser (2004) defendem que os pontos a favor da perspectiva histórica nos estudos 
organizacionais têm envolvido teóricos e pesquisadores em três posições distintas: uma posição 
suplementarista; uma posição integracionista; e uma posição reorientacionista. Este último 
posicionamento, segundo os autores, está atrelado aos princípios de uma historiografia renovada 
(Udsiken e Kieser, 2004) e inserido dentro de um contexto maior de aproximação entre historiadores 
e cientistas sociais na busca da superação do universalismo positivista, característicos dos estudos 
sobre gestão (Vizeu, 2007; 2010). 
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teórica da pesquisa para área de Estudos Organizacionais visa sustentar a premissa do pleno 

conhecimento epistemológico, diante de tantos desenvolvidos no campo, para a 

implementação metodológica para o uso de documentos históricos para pesquisas 

organizacionais (Kieser, 1994; Kipping e Usdiken, 2014).   

A partir do esforço contínuo para o desenvolvimento epistemológico da pesquisa 

histórica em Estudos Organizacionais, propõe-se, na metodologia histórica a ser utilizada no 

projeto, primeiramente, compreender as atividades do Banco Mundial relacionadas aos 

preceitos gerenciais no Brasil por meio da coleta, seleção e análise documental em 

argumentação. Pretende-se também, em complementariedade, introduzir argumentos sobre a 

pesquisa histórica em organizações a partir da perspectiva contextual de análise, bem como 

discutir como as práticas realizadas no passado registradas em arquivos e documentos podem 

ser analisadas a partir de um contexto digital. Evidencia-se, nesses dois aspectos, qual a 

implicação desse cenário no caráter processual (Astley, 1989) das ações sociais reverberadas 

pelas práticas identificadas.  

Sob essa óptica, pretende-se contribuir para o campo de estudos históricos em gestão 

para reforçar a contribuição de abordagens da Nova História empregadas em Estudos 

Organizacionais (Usdikem e Kieser, 2004) para o desenvolvimento do uso documental para 

pesquisas dessa natureza, além de recursos complementares para o método histórico, como a 

memória (Ashley, 2015), a história oral (Grey e Sturdy, 2006) e o repositório arquivístico 

(Cook & Schwartz, 2002; Cook, 2011; Barros, 2016). A partir desse esforço, com cada vez 

maior número de produções (Costa, Barros e Martins; 2010; Rowlinson, 2013; Rowlinson, 

Hassard e Decker, 2014), foi possível tornar a pesquisa histórica com mais propriedade e 

levantá-la como um caminho viável para a pesquisa qualitativa de organizações e seus 

objetivos. 

Esse exercício teórico-metodológico presume, assim como a aproximação de 

Weatherbee (2012), que o sujeito e o objeto de um determinado fato não são mais 

considerados como unidades universais e necessárias, mas construídos mediante práticas e 

dependente da relação histórica que os determina (Foucault, 1999b). Ao utilizar uma 

metodologia histórica, não é possível dizer que a pesquisa será “uma história” de um 

determinado objeto, pois não se parte nem da “representação de um objeto preexistente”, nem 

da criação “pelo discurso de um objeto que não existe” (Candiotto, 2010), mas parte-se do 

princípio de uma versão possível de um objeto (Wheaterbee, 2012) à luz do contexto histórico 
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no qual esse objeto se formou (Rowlinson, 2013) e a partir das práticas constituídas entre esse 

objeto e os sujeitos envolvidos em uma conjuntura.   

 

2.2 O contexto como elemento interpretativo: os conceitos envolvendo o “espaço 

de experiência” (Koselleck, 2002) como inspiração 

 

Exclusivamente sob a abordagem sobre práticas em Estudos Organizacionais, além de 

compreender as diferentes maneiras pelas quais os discursos presentes em organizações foram 

enveredados, entende-se que o discurso é a unidade e o caminho pelos quais a prática 

funciona (Carter, McKilay e Rowlinson, 2002). De fato, a prática tornou-se a lente por meio 

da qual vários fenômenos têm sido reexaminados (Antonacopoulou, 2008). Ressalta-se que a 

abordagem prática mostra-se importante nesta pesquisa pela sua relevância epistemológica e 

metodológica, principalmente, em virtude de o fenômeno social presente ser um conjunto 

historicamente formado e contingente cujos significados são processualmente construídos. 

Dedicar-se-á, nos próximos parágrafos, a esses dois pontos, os quais são vistos como 

complementares para a elucidação da contribuição teórica e metodológica da pesquisa.  

O modelo teórico concentra-se numa perspectiva interpretativista, já que os autores 

escolhidos no referencial bibliográfico partem de uma análise da interpretação contínua da 

história a partir dos meios de acesso ao passado. Como foco nessa perspectiva, a análise 

organizacional visa compreender os elementos constituintes de sua formação, colocando em 

menor ênfase  as percepções objetivas e buscando significados e interações possíveis no 

processo (Schawandt, 2006). Especificamente sobre as análises organizacionais pelo viés 

histórico, a interpretação dos eventos esteve presente desde as abordagens iniciais em história 

inseridas nos Estudos Organizacionais. Essa perspectiva permitia que autores pudessem 

interpretar as estruturas organizacionais durante o processo de sua constituição. Em outras 

palavras, esses elementos eram resultado de acontecimentos determinantes do passado e, pelo 

contexto envolvido, não seriam objetivamente realizáveis ou previsíveis (Costa, Barros e 

Martins, 2010). Esse elemento contextual, por sua vez, ainda que recente em estudos sobre 

gestão (Vizeu e Matitz, 2018), é particular ao próprio estudo da história de formação do Brasil 

como nação independente.  

Isso porque, conforme estudo de Pimenta (2015), é possível inferir que o estudo sobre 

a história de desenvolvimento do Brasil como nação independente envolve, necessariamente, 
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a análise sobre como a experiência da América Espanhola
4
 havia condicionado a trajetória 

política de Portugal e, diretamente, a do Brasil, ao contexto mundial em turbulência pelos 

acontecimentos do Século XIX. O marco da independência do Brasil, dessa forma, não pode 

ser estudado de maneira isolada, mas de maneira contingente ao estudo dos acontecimentos 

contemporâneos que envolvem as metrópoles da época e seu respectivo aparato político-

econômico. Nessa perspectiva, o estudo histórico do período é realizado a partir de duas 

categorias
5
 históricas determinadas pelo historiador Reinhard Koselleck (1923-2006), que é 

reconhecido como o principal historiador da história conceitual: “espaço de experiência” e 

“horizonte de expectativa” (Pickering, 2004). Nesse viés, tendo como referência os estudos de 

Koselleck (2002), é possível apreender a historiografia como função social, isto é, o presente 

como construção a partir dos acontecimentos do passado, sendo a escrita da história uma ação 

convergente e retrato de uma concepção possível do que ocorreu antigamente. Os conceitos 

seriam, dessa forma, os meios para que a interpretação histórica pudesse ser realizada.   

A experiência tratada é colocada como um conjunto de “aprendizados” (como 

metáfora) em um meio complexo e majoritariamente político que a América Portuguesa 

absorve dos acontecimentos vigentes na América Espanhola, não passivamente, mas de forma 

construtiva para designar os acordos no e sobre o Brasil (Pimenta, 2015). Ao fazer um esforço 

inconsciente de reunir todos os eventos em um contexto que ocorria em coexistência às 

tensões mundiais do período, interpreta-se a experiência ocorrida e molda-se a expectativa 

para as decisões no presente. No caso do período analisado por Pimenta (2015), as 

transformações ocorridas com as colônias espanholas foram significativas para desencadear a 

independência do Brasil, envolvendo, para isso, uma série de eventos políticos particulares em 

Portugal que designaram esse processo, estando, dentre os principais deles, a vinda da família 

real portuguesa para a colônia em 1908. Entretanto, ainda que a independência das colônias 

americanas fosse o “padrão” apreendido sobre a experiência histórica na época, as 

particularidades envolvendo o cenário português são consideradas, para a análise do período, 

como as tensões geradas, a partir de 1908, com a metrópole estabelecida em solo brasileiro.  

                                                 
4
 Os termos designados à colonização da América pela força ibérica desde o Século XVI são 

“América Espanhola” (referente às colônias da Espanha) e “América Portuguesa” (referente ao 
Brasil). Dessa forma, é comum, nos estudos históricos, o tratamento sobre a independência do Brasil 
desde o marco de 1808 como “independência da América Portuguesa”, e não “independência do 
Brasil”.   
5
 Categorias históricas é uma das denominações para se referir aos conceitos históricos, área da 

Historiografia dedicada à compreensão dos fatos históricos por meio de construções e reflexões do 
historiador. Por esse motivo, em alinhamento com as perspectivas da Nova História, o uso de 
conceitos históricos implica em uma análise histórica inerente às percepções e à própria vivência do 
pesquisador, servindo de “acesso heurístico para compreender a realidade passada” (Koselleck, 
2006, p. 350 Apud D’Assunção, 2016) e, portanto, uma análise meta-histórica.  
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Migrando para a utilização dos conceitos históricos de experiência e expectativa em 

Estudos Organizacionais, esse pressuposto teórico-metodológico é sugerido por Vizeu e 

Matitz (2018) para analisar os possíveis erros de anacronismo conceitual em análise de 

organizações. Ao descrever os conceitos, tendo como base os princípios de Koselleck, os 

autores justificam a importância da compreensão de experiência e expectativa para prevenir 

futuras distorções conceituais em gestão, como fora previamente identificado nas ideias do 

Taylorismo em Teoria Organizacional com relação ao termo “organização” em obras da área 

na década de 1960.   

A partir dessa analogia, incluindo a análise de fenômenos históricos propriamente 

sobre o Brasil em um recorte temporal, busca-se empreender uma análise histórica de 

experiência no contexto da globalização resultante do final do Século XX. Tendo a 

consideração do contexto histórico e social do objeto de pesquisa, e partindo do pressuposto 

de elementos não estáticos ao longo do tempo, a presente pesquisa visa ao entendimento de 

um fenômeno, considerando o contexto no qual ele ocorre. Com isso, embora possa haver 

deduções hipotéticas, procura-se compreender os fatos de maneira detalhada, tanto em análise 

do contexto histórico como dos fatos coletados a partir dos dados de fontes. Para tanto, com o 

objetivo de tornar essa perspectiva mais esclarecida, será denominada a perspectiva de uso 

dos conceitos históricos de experiência e expectativa, conforme inspiração justificada, como 

“análise contextual”.  

 Entende-se que, com a coleta de documentos e da análise contextual, o que se pode 

reproduzir como resultado de pesquisa é uma versão que parte da interpretação e extração de 

dados em conjunto com as condições relacionadas à criação e inscrição dos registros desses 

dados em instituições de arquivos (Featherstone, 2000). É evidente, portanto, que essa versão 

não visa a uma reprodução exata do que foi passado (Weatherbee, 2012), mas prioriza uma 

interpretação contextual sobre o fato estudado. 

 Com base nesses pressupostos, entende-se que, na pesquisa, embora não se dê em 

aspectos críticos ou pós-modernistas, é válida uma lógica reflexiva ao questionar documentos 

e arquivos em uso no trabalho. Afinal, são essas fontes históricas as principais a serem 

recorridas para análises históricas em estudos organizacionais (Taylor, Bell, & Cooke, 2009). 

O olhar sobre essas fontes permite, além da análise da escrita histórica (Rowlinson, Hassard 

& Decker, 2014; Gill, Gill & Roulet, 2018), um questionamento sobre o próprio trabalho dos 

pesquisadores no processo de pesquisa para a geração de conhecimento (Cunliffe, 2003; 

Alvesson, Hardy, & Harley, 2008). 
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A proposta de análise contextual dialoga com os preceitos de prática no sentido de 

uma história não linear e descontínua que se constrói a partir dos personagens envolvidos e de 

diferentes maneiras a partir dos pontos de vista da historiografia. Nesse pressuposto, a 

realidade social é produto da negociação e compartilhamento de significados entre as pessoas, 

ou seja, é produto de uma construção social. A contar da interação entre sujeitos e objetos da 

pesquisa, portanto, o conhecimento é gerado e as práticas históricas são formadas em um 

determinado contexto social (Hatch e Yanow, 2003). Além disso, os construtos que são 

utilizados para se obter uma perspectiva dos fatos coletados é a noção do contexto dos fatos 

históricos ocorridos em congruência com os dados identificados em fontes históricas.  

Um artigo em específico resume a perspectiva a ser adotada no projeto de pesquisa 

sobre o contexto a ser abordado na pesquisa histórica, que é o de Astley (1985). Para o autor, 

a administração é um conjunto de conhecimentos e um produto socialmente construído, isto é, 

um reflexo do contexto social no qual o fato está inserido e, consequentemente, o 

desenvolvimento administrativo como ciência acontece a partir de processos subjetivos. Há 

também, nesse escopo teórico, o gerenciamento sendo desenvolvido, acima de tudo, para 

manter a predominância de interesses de um grupo específico em relação às demais 

evidências. Além disso, o domínio conceitual, nesse caso, é composto por um modelo 

conceitual completo, já que a investigação não se preocupa somente com quais (what) fatores 

ou variáveis estão relacionadas, nem somente como (how) eles se relacionam no contexto, 

mas, principalmente, entender o real motivo (why) ou interesses relacionados no processo 

estudado (Giddens, 1979).  

Reitera-se, portanto, a importância do elemento contextual (conforme Astley, 1989) a 

partir do conceito de prática (De Certeau, 1988; Burke, 1991; Foucault, 2009) da pesquisa 

histórica em administração para a elaboração teórica, tendo como conjuntura a atuação prática 

da “pesquisa documental”, que é uma expressão classificada na pesquisa para a abordagem 

teórica do uso de documentos para investigação do passado no contexto presente. Isso revela 

como a escrita da história está sempre relacionada à sociedade em que está inserida (De 

Certeau, 1988). Ao valorizar esses aspectos, é possível enxergar a história como prática e, por 

meio dela, então, retratar versões possíveis de um fato histórico sobre a formação e a 

influência dos saberes administrativos para uma forma de gestão.  

2.3 Arquivos e documentos organizacionais sob a ótica interpretativista 
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Por vezes, a interpretação do passado foi condicionada à análise literal dos vestígios 

encontrados ou produzidos sobre os eventos ocorridos. Entretanto, com a complexidade 

abrangente da análise histórica, bem como de atores e cenários inerentes aos fatos, o viés 

interpretativo sobre documentos e materiais históricos foi cada vez mais aceito no campo 

historiográfico (Burke, 1992; Le Goff. 2006). Sendo assim, as construções discursivas sobre 

objetos de pesquisa pelo viés histórico podem considerá-los como produtos “naturais” em 

ambientes sociais. Apresentar um objeto pelo seu aspecto histórico, e por meio de documentos 

históricos, é reafirmar o caráter processual dos acontecimentos, os quais estão à margem de 

conflitos e deles resultam novos e diferentes sujeitos e objetos. Os conflitos presentes em 

documentos históricos, assim como na sociedade e também nas organizações, originam-se de 

relações de força com diferentes interesses, sendo os caminhos marginais, muitas vezes, 

esquecidos ou ignorados no processo histórico (Cartern McKilay e Rowlinson, 2002; Cooke, 

1998; Jacques, 2006).   

A análise material, de fato, é relacionada à importância da interpretação da 

experiência social sob o aspecto cultural (Hodden, 2012). No progresso em direção à 

interpretação contextual, pode ser mais fácil distinguir algumas características gerais e 

analogias para os diferentes tipos de cultura material. A interpretação do material “mudo” 

(Hodden, 2012, p. 180) se relaciona com a importância da evidência material, incluindo aqui 

os documentos, sendo vista como um desafio por informar sobre vidas do passado no 

provento de insight sobre outros componentes de experiência de vida. Os documentos ao 

longo da modernidade, até então, por serem considerados a partir de uma questão de “prova 

material”, foram considerados como recursos de avaliação da autenticidade e evidência dos 

fatos históricos (Lund, 2009). Entretanto, em se tratando de contexto social, é possível 

considerar documentos para além do seu aspecto analítico, incluindo, pelo ponto de vista da 

prática, uma análise mais crítica sobre os eventos descritos. Ao se propor uma “teoria dos 

documentos”, o conteúdo ou a mensagem assumidos nesses materiais passam a não ser mais 

o foco de análise.  

A perspectiva da prática presente nos documentos é condizente com a visão de 

história não mais unilinear ou universal (Weatherbee, 2012). Embora cada análise seja uma 

construção resultante de evidências históricas, ela não é única, Por isso, as análises históricas 

em organizações que se mostram a cargo da cientificidade não devem ser impostas, mas 

ceder a outras construções a partir de objetos específicos, locais e até mesmo do cotidiano 

dos objetos, em particular e em conjunto com o contexto em que se insere (Barros e Carrieiri, 
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2015). Paira, dessa forma, o desafio de incluir o conceito prático não no presente, como já 

ocorre em Estudos Organizacionais (Kieser, 1994; Van Maneen, 1979), mas resgatá-lo em 

documentos que trazem consigo esses aspectos do passado e em um contexto plausível para a 

construção de uma versão. Esse último passo precede a um questionamento sobre o local (ou 

conceito) no qual esses documentos são armazenados para, então, tratar do trabalho de 

seleção e análise das fontes.  

Esse questionamento como pressuposto metodológico mostra-se importante para a 

pesquisa não pelo ponto de vista cético do pesquisador como elemento de cientificidade, mas 

como um exercício de reflexividade para compor, além do fator científico, a análise 

contextual, conforme será explicitado neste capítulo. A reflexividade é comumente usada em 

pesquisas qualitativas para questionar tanto práticas de pesquisa quanto representações 

teóricas e analíticas (Pillow, 2010). A noção de construção histórica a partir desse elemento 

também segue o processo paradigmático de construção interpretativa dos fatos (Alvesson & 

Skoldberg, 2000, p.255). Assim, o trabalho qualitativo requer reflexão por parte dos 

pesquisadores, pois, ao compreender de maneira mais clara as posições e subjetividades 

implícitas na análise histórica, é possível compreender os filtros e questionamentos utilizados 

com a coleta e análise de dados, bem como os resultados obtidos (Sutton e Austin, 2015).  

A partir desses pressupostos, delineiam-se as perspectivas adotadas na pesquisa sobre 

os arquivos e documentos históricos trabalhados para, assim, propor os critérios 

metodológicos para o trabalho.  

  

2.3.1 Arquivos e poder organizacional 

 

O conceito de Arquivo é trabalhado para além da análise histórica, sendo incluído em 

perspectivas organizacionais, sobretudo, quanto à preservação e disponibilização dos vestígios 

e fontes que proporcionem acesso às informações necessárias (Coraiola, 2012). Nesse ponto, 

entende-se que, ao considerar a ideia de arquivos, é possível uma abordagem sobre o conceito 

em si do ato de armazenar uma série de informações ou a nomeação do local onde esse tipo de 

arquivamento é realizado (Barros, 2016). De fato, entende-se que a abordagem sobre arquivo 

envolve simultaneamente as ideias em conjunto, já que a análise reflexiva envolve tanto o 

processo, como o ato de localização, quanto o próprio local de acesso do pesquisador. 
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  De fato, arquivos podem ser trabalhados pelo seu aspecto físico e seu aspecto 

conceitual. Sob o segundo ponto, para além de local, compreendem-se os arquivos como 

espaço, teórico e ativo, de criação de memória a ser permanentemente revisitado, seja pelo 

pesquisador, seja pelo arquivista, o qual é, de fato, responsável pelo guardar e organizar os 

arquivos (Barros, 2016). A discussão sobre arquivos em pesquisas históricas parte também 

por um princípio prático, já que se discute anteriormente as condições de acesso à informação 

pelo fato de os arquivos serem o espaço físico e conceitual de armazenamento dos 

documentos. Entretanto, o conjunto de transformações, que é contexto de ampla discussão até 

os dias atuais, sobretudo, em virtude de pontos contemporâneos, é relacionado aos avanços 

tecnológicos (Zimmerman, 2007). Nessa revolução, as tecnologias estão alterando a paisagem 

da comunidade de manejo da informação à medida que vão desaparecendo as distinções entre 

passado e presente e vão se apagando (Paes, 1994), sendo, por essas nuances, compreensível 

reexaminar crenças e práticas há muito estimadas sobre o arquivamento de informações.  

Barros (2016) aponta que, conforme a evolução dos arquivos, sobretudo, com a 

tecnologia, esses sofreram transformações em sua constituição e na forma como são recebidos 

pelos pesquisadores. Essas transformações implicam não necessariamente em uma ordem 

exata, em questões de acessibilidade, em ferramentas de coleta, na seleção documental e na 

construção narrativa de pesquisa. Assim, mostra-se necessário discutir essas implicações para 

o processo de pesquisa em arquivos, em sua grande maioria, de dados coletados e analisados, 

por esse trabalho implicar na extração de dados em um repositório de documentos online, cuja 

criação e posse são detidas por uma organização mundial objeto de estudo desta pesquisa, isto 

é, o Banco Mundial.  

Sobre a questão de acessibilidade, entende-se, em um primeiro momento, que o 

arquivamento e disponibilização de documentos por meio de arquivos “online” podem gerar 

uma maior democratização para o conhecimento e o livre acesso à informação. De fato, a 

importância da prática para a o sentido social e simbólico de artefatos tem sido enfatizada 

nos trabalhos recentes sobre tecnologia (Hodden, 2012). O acesso aos documentos no 

arquivo online do Banco Mundial é, de fato, livre a partir do acesso ao site oficial do Banco
6
, 

ressaltando-se que o download de cada documento independe de um pré-cadastro (com raras 

exceções, já que determinados documentos exigem a solicitação formal por parte do 

pesquisador, justificando-se o motivo pelo interesse no documento). Assim, entende-se que a 

internet não somente transforma a disponibilidade de documentos, tornando-se um desafio 

                                                 
6
 Fonte: http://documents.worldbank.org/curated/en/home. Acesso em 16/08/2018. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/home
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conceituar o arquivo como um movimento orgânico do ponto de vista do decurso da própria 

história (Schellenberg, 2003). Além disso, arquivos disponibilizados online são criados e 

organizados a partir de um propósito maior que apenas o acervo de registros da instituição ao 

longo do tempo. 

Isso revela um elemento político, e até de interesse, no ato de seleção e 

armazenamento por parte das instituições detentoras desses documentos. Conforme Barros 

(2016, p. 7) ressalta, a partir desse viés: 

[...] a importância política de se entender que a web pode realizar um potencial 

libertador do conhecimento (não de todo ele, obviamente), na medida em que 

revisita as hierarquias que são constituintes dos arquivos tradicionais, seja em 

relação ao distanciamento entre a instituição que mantém o arquivo e suas regras 

para registro, organização e acesso, seja em relação ao que pode ser arquivado e por 

quem. 

 

Esse aspecto político dos arquivos revela também um fator de critério do ponto de 

vista da instituição, já que a disponibilidade na internet, ao mesmo tempo que facilita o 

trabalho do pesquisador, não oferece uma garantia de que todos os documentos da 

organização, de fato, estejam visíveis no diretório online. Pode-se inferir que essa segurança 

também pode ser dificultada quando relacionada a arquivos físicos, porém sabe-se que, para o 

arquivo online, há um trabalho manual em cada documento para a sua visualização, seja o 

processo de coletar, preparar e digitalizar página por página, passando por um processo de 

manipulação adicional. Conforme aponta Featherstone (2000, p.593), “A capacidade dos 

arquivos fornecerem material significativo ao pesquisador depende dos modos de 

classificação adotados pelos arquivistas”.  

O fenômeno da internet revela um contexto contemporâneo de vivência no qual as 

informações são circuladas de maneira contínua e, também por isso, a capacidade de busca e 

de armazenamento de documentos exige um espaço cada vez maior, surgindo, a partir desse 

ponto, o elemento de ferramenta de visualização do conteúdo de documentos online. Um fato 

típico deste movimento é o da ferramenta automática de busca por palavras direcionar o 

resultado da pesquisa de maneira mais rápida que o movimento “analógico” da procura física 

a partir da leitura dinâmica do pesquisador. Dessa forma, entende-se que, ao mesmo tempo 

em que a fórmula de busca nesses arquivos seja mais dinâmica, por consequência, a 

quantidade de informações acumulada para análise de um fato histórico é muito maior, 

tornando a seleção e a compreensão da pesquisa muito mais complexa.  
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Assim, as reflexões que implicam a busca em arquivos online vão determinar, de 

maneira metodológica, a construção da narrativa histórica dos eventos relacionados à pesquisa 

realizada. Nesse trabalho em meios contemporâneos, é reforçado, por mais contraditório que 

pareça, o caráter cada vez mais descentralizado de arquivos digitais, sendo cada vez maior a 

dificuldade no tratamento dos arquivos por elementos estruturais e físicos. Para Featherstone 

(2000, p. 595), em tempos atuais, as novas tecnologias de informação expandem nossa 

capacidade de registrar tudo, envolvendo esse registro um processo de classificar, indexar e 

arquivar.  

De forma metodológica, a busca documental em arquivos online deve exigir do 

pesquisador uma postura reflexiva (Darawsheh, 2014). Dessa forma, a pesquisa revela uma 

série de questionamentos para o fluxo de pesquisa, como aqueles utilizados para no presente 

estudo: 

1) A instituição arquiva documentos sobre si mesma?  

2) Há uma lógica para arquivamento? Todos os documentos são arquivados e 

categorizados? 

3) Há algum tipo de seleção interna, uma vez que a visibilidade é pública? Há algum tipo 

de censura? 

4) Sendo uma organização tão grande, deve haver diversos tipos de documentos. Aqueles 

são todos os documentos existentes?  

Entende-se, portanto, e cada vez mais, que os arquivos online são repositórios de 

memória coletiva e identidade institucional, embora sejam conceitos passíveis de críticas do 

ponto de vista de serem universais ou de reservarem uma versão singular dos fatos (Schawrtz 

e Cook, 2002, p. 2). A partir dessa perspectiva, ressalta-se o caráter político das instituições 

que criam, gerenciam e detêm, de certa forma, os arquivos online e, por consequência, deve-

se encarar os documentos a partir de um ponto de vista inquisidor, bem como as instituições 

que os guardam. 

 

2.3.2 Os critérios de seleção documental sob o ponto de vista institucional 

 

Em metodologia documental, a questão prática é relevante ao entender, por meio da 

pesquisa, coleta e seleção, como o uso documentos históricos se insere no ponto de vista 

reflexivo. Na prática da pesquisa com documentos, o pesquisador tenta superar a 

superficialidade das questões envolvidas, questionando-se sobre como se caracteriza o uso 
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dessas fontes ou mesmo o porquê de as mesmas estarem localizadas em determinados 

arquivos. Partindo desse viés prático, é possível contribuir, no ponto de método de pesquisa, 

com a experiência da pesquisa na qual foi utilizada a metodologia documental, descrevendo 

quais as dificuldades encontradas e, principalmente, quais as conclusões obtidas a partir do 

estudo após a experiência prática no campo. 

É importante destacar que prática e discurso aparecem em conjunto nos documentos 

históricos e, consequentemente, a análise documental poderia ser prejudicada com esses 

conceitos tratados de maneira individual. De fato, prática e discurso apresentam-se integrados 

na abordagem de arqueologia de Foucault (2008), o qual caracteriza um saber como uma 

prática discursiva na qual o sujeito se apresenta ativamente para falar dos objetos que ocupam 

seus discursos. Nesse movimento do sujeito em afirmar seu objeto por meio dos discursos, os 

conceitos concordantes são definidos, aplicados e transformados, e o registro histórico dessa 

aplicação também se traduz como processo, sobretudo, como registro de prática social 

(LeGoff, 1992). 

 A partir do contexto da globalização, entende-se que, quanto mais complexo é o 

sistema econômico de uma sociedade, que repercute, por sua vez, nas diferentes organizações 

que a compõem, maior é a necessidade de formalizar a transmissão de saberes dentro desses 

espaços institucionais (Prasad, 2006). A partir dessa prerrogativa, pressupõe-se que o Banco 

Mundial, ainda que apresente complexidade estrutural, é deduzido na pesquisa como uma 

unidade de objeto de análise, assim como o governo brasileiro da época, por meio de 

representantes e organizações estatais. Nessa unidade, ainda que reconhecida sua forma 

plural, encontra-se o armazenamento de informações históricas, isto é, os arquivos 

institucionais com documentos sobre a organização. Não somente pelos documentos, mas 

pelo aspecto político dos arquivos históricos na seleção e disponibilização ao público dos 

documentos online, revela-se a conjuntura na qual o Banco Mundial e as agências 

governamentais no Brasil atuaram no período analisado.  

 Do ponto de vista teórico a partir das referências em Administração e Gestão do 

Desenvolvimento (AGD), entende-se que o Banco Mundial, por meio de suas ações e do olhar 

histórico, não foi somente um agente financeiro em países subdesenvolvidos. Entretanto, por 

meio da reflexão a partir do uso do arquivo institucional, deduz-se que é por meio do conflito 

histórico que se pretende investigar o que fundamenta a lógica gerencial a ser implementada 

para promover o desenvolvimento, no caso desta pesquisa, no Brasil. Os princípios gerenciais 

mostravam-se presentes para a ação de desenvolvimento, tanto para a concepção do Brasil 
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como para a concepção de época no mundo, porém há elementos subjacentes, invisíveis ou, 

como a AGD coloca, “soft”, que estão inerentes a opções de reformas gerenciais em prol do 

desenvolvimento. A análise contextual, conforme justificado anteriormente, tende a 

complementar essa perspectiva.  

Entretanto, a mesma análise contextual de documentos históricos pode contrastar com 

a realidade encontrada, ou suposta, em um registro histórico. Essa dificuldade ocorre, 

principalmente, quando o assunto que se está pesquisando envolve jogos de interesse e saber 

e, portanto, de poder, ou quando os documentos pesquisados foram objeto de veiculação 

pública ou com intenções propagandistas. Tendo como exemplo os próprios documentos 

veiculados pelo Banco Mundial para divulgação no Brasil, Castro (2004, p.35) apresenta a 

seguinte posição de representantes da instituição: 

“(...) de acordo com os documentos do Banco, as nações pobres viriam sendo 

privadas de toda essa força "transformadora" proporcionada pelo mercado mundial, 

em decorrência das exageradas leis protecionistas criadas pelo Estado. (...) É dessa 

forma, portanto, que o Banco elabora a sua análise para os problemas dos países 

subdesenvolvidos, que têm como causa e solução o próprio Estado presente nos 

mesmos. Não estaríamos assim sendo justos com as propostas da entidade se 

disséssemos que esta defende uma mera substituição da intervenção estatal pela 

gerência da iniciativa privada. A atuação desta última e o contato desses países com 

a concorrência internacional deveriam, sim, ser ampliados. No entanto, 

necessitariam de um determinado quadro institucional que somente o Estado poderia 

providenciar. O que está aqui em jogo, portanto, não é a diminuição do papel do 

Estado, mas uma mudança do mesmo para que supostamente possa transformar o 

desempenho de suas economias em algo mais tranquilo e harmonioso”.  

 

 Conforme propôs a autora, a leitura dos relatórios sobre a atuação do Banco Mundial 

no Brasil permite uma interpretação acerca dos fatos históricos ocorridos em contingência.  A 

opção por uma análise somente do ponto de vista institucional permite a reflexão sobre as 

práticas adotadas a partir da concepção informada pelos discursos de representantes da 

instituição. Entretanto, tendo como conjuntura todo o contexto histórico de transformações 

políticas, econômicas e sociais, além da compreensão dos jogos de interesses presentes em 

intervenções historicamente ocorridas em países subdesenvolvidos, a análise empreende 

maiores questionamentos.  

Entende-se que essa abordagem é congênere à Análise Crítica do Discurso 

(Fairclough, 2001) e, por consequência, aos estudos que permitem a avaliação de práticas para 

a produção de sentido e análise de organizações (Carrieri et. al, 2009). Entretanto, argumenta-

se sob dois pontos a escolha de inferência de um modelo voltado à análise histórica das 

práticas, e não somente dos discursos nesse aspecto. Primeiramente, conforme aponta 
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Fairclough (2001, p. 91), o próprio discurso é, em si, uma prática que não só reflete uma 

representação de mundo, mas também participa da construção do significado desse mundo, e 

portanto, participa da constituição das dimensões das estruturas sociais e do delineamento de 

relações, identidade e instituições. Conforme aponta De Certeau (2000), a escrita da história, 

de fato, não se resume a uma coleta mecânica de evidências dos fatos e a montagem desses a 

partir de um princípio lógico, mas depende do contexto em que esses fatos ocorrem e do 

contexto localizado pelo pesquisador em sua atuação. A partir daí, o elemento processual é 

colocado em relevância na análise dos documentos da pesquisa, estando coerente com o 

próprio decurso da história. Com esses delineamentos, entende-se que o contexto criado a 

partir da análise de documentos será uma versão possível da escrita da história (Weatherbee, 

2012).  

 Assim, a partir da realidade de busca de documentos sobre o Banco Mundial, com o 

arquivo histórico e o acervo de documentos alocado de maneira totalmente online, alguns 

pontos reflexivos foram adotados para a seleção de documentos a serem utilizados como 

fontes de dados para a pesquisa. Mostrou-se necessário esse pressuposto metodológico, 

sobretudo, em virtude de o arquivo do Banco Mundial distribuir aos seus visitantes virtuais 

um manual oficial sobre como pesquisar documentos no acervo online, além de conter 

detalhes sobre como cada documento foi selecionado e conservado para publicação.  
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Figura 1: Capa do manual “Open Archives”, guia oficial do Arquivo de documentos do Banco Mundial. Fonte: 

Site oficial de documentação World Bank. 

  

Segundo o manual disponível para visualização online e para download, o trabalho do 

World Bank Group (órgão da instituição mundial responsável pelo arquivamento e 

conservação dos materiais históricos sobre a organização desde a sua criação em 1944) 

consistiu na manutenção de uma variedade de mídias, como registros textuais, fotografias, 

mapas, filmes e vídeos e registros de áudio. Registros textuais, que giram em torno de uma 

quantidade de 200.000 unidades, incluem espécies de correspondência operacional que 

documentam as operações de empréstimo do Grupo Banco Mundial e as relações com os 

países membros, bem como registros relacionados a estudos econômicos e setoriais, 

desenvolvimento de políticas operacionais, relações públicas e governança. 

Compreende-se, em um primeiro momento, que, com o acesso aos documentos por 

meio desse canal criado pela instituição, em contemporaneidade ao uso massivo dos 

computadores e à facilidade em armazenar uma grande quantidade de unidades, a pesquisa 
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documental pode ser contemplada com cada vez mais recursos e ser comprovável 

materialmente. Entretanto, foi ponderado na pesquisa que, para a construção da versão 

“possível” dos fatos analisados, embora a quantidade documental fosse mais “acessível” por 

parte do pesquisador, essa versão não seria inquestionável do ponto de vista científico, muito 

menos o autor isento de perspectivas críticas do ponto de vista histórico-contextual.  

 A perspectiva da história como função social, a partir dos conceitos históricos de 

expectativa e experiência, voltam-se, dessa forma, para a busca em arquivos da própria 

instituição que se mostra como objeto de análise. Ainda que houvesse uma catalogação prévia 

por parte do arquivo institucional, a coleta dos documentos foi planejada e executada, tendo 

como base não somente a perspectiva reflexiva da construção histórica, mas também a 

constituição do documento com uma finalidade social. Conforme Shellenberg (2003, p. 13) 

aponta sobre documentos históricos institucionais, a pesquisa documental é realizada a partir 

do princípio de que esses documentos foram produzidos no decorrer de atividades na época 

com o seu devido contexto, ou seja, com finalidades definidas e criados no processo de 

alcançar objetivos institucionais relacionados e, de uma forma geral, a partir de uma situação 

de relações sociais específica.   

 

2.4 Critérios de seleção de documentos para a pesquisa 

 

Tendo definido os princípios epistemológicos da pesquisa histórica considerada para 

este trabalho e a perspectiva adotada sobre arquivos e documentos encontrados ao longo da 

pesquisa, delineiam-se a seguir os critérios e procedimentos para coleta e análise dos fatos 

encontrados.  

Os documentos selecionados para a pesquisa envolvem representantes do Banco 

Mundial, ministros, empresários e representantes governamentais do Brasil da época 

estudada. Primeiramente, sobre o Banco Mundial, calcula-se que os documentos oficiais 

localizados no acervo oficial online da instituição, em sua atuação nas décadas de 1980 e 

1990, concentram-se em, aproximadamente, 3.000 páginas escritas, descontando-se os 

documentos não escritos, como fotos, mapas, entre outros. Foram inseridos nesse escopo 

documentos não oficiais, como correspondências pessoais, anotações, atas de reunião, entre 

outros escritos. Outro tipo de documento muito comum encontrado nesse rol de documentos 

sobre o Banco Mundial foram os denominados “working papers”, isto é, trabalhos em 
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discussão. Embora fossem publicados oficialmente pela instituição, esses relatórios 

apresentavam resultados e formulações a partir de análises sobre determinado assunto ou país 

com o objetivo de encorajar discussões e comentários.  

Embora fosse expressamente descrito nas páginas iniciais dos documentos que 

“constatações, interpretações e conclusões expressas” fossem inteiramente de 

responsabilidade dos autores e não devessem “ser atribuídas de nenhuma maneira ao Banco 

Mundial, às suas organizações afiliadas ou aos membros de sua Diretoria Executiva ou aos 

países”, eles representavam, de alguma forma, o consentimento sobre a atuação da instituição 

da forma como descrito no texto, ou conforme previssem os acontecimentos formulados em 

teorias ou suposições utilizadas como embasamento. Isso significa que, ainda que 

“designações e apresentação de material” não implicassem na “manifestação de qualquer 

opinião por parte do Banco Mundial” ou suas afiliações, a partir do pressuposto de análise 

contextual, subentende-se que o arquivamento dessas documentações, ou mesmo a aprovação 

delas para divulgação nos respectivos meios de destino, revela algum ponto de interesse e 

confirmação ao alinhamento de ações da instituição global.  

 Com relação aos documentos sobre o governo brasileiro, entende-se que a 

documentação relacionada ao período de reforma gerencial e de aprimoramento do aparelho 

de Estado no período não era apenas legislativa, publicada e veiculada oficialmente na época 

pelo governo. Relatórios de atividades, cadernos científicos e, até mesmo, formulações de 

opiniões divulgadas desde o final da década de 1980 por órgãos governamentais 

demonstrariam o cenário experenciado na época. Dessa forma, além dos documentos lançados 

pelo próprio governo e pelo próprio Ministério de Reforma Administrativa, foram coletados 

também relatórios oficiais do BNDES, da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP, 

vinculada ao Ministério do Planejamento) e textos escritos por participantes dos ministérios 

formados na década de 1990. Um dos principais veículos de documentação sobre o assunto 

foi coletados no diretório online dedicado aos Cadernos de Discussão do MARE, um diretório 

arquivístico oficial das formas de expressão oficiais sobre as decisões tomadas para a reforma 

administrativa pública e as previsões sobre o Estado brasileiro após as transformações com a 

reforma gerencial.  

Tendo ciência dos tipos de documentos encontrados em cada um dos repositórios 

online, foi iniciada a seleção prévia de arquivos para análise da pesquisa. Tanto no site do 

World Bank, especificamente, no diretório online localizado no site principal da instituição, 

como nos sites de listagem dos documentos de órgãos governamentais brasileiros, foram 
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utilizados dois tipos de filtros. Primeiramente, foram filtradas palavras relacionadas aos temas 

de pesquisa (como “Brasil”, “reforma”, “gerencialismo”, “administração pública”, “setor 

público”, “MARE”, entre outras palavras-chave). Além disso, foram também filtrados os anos 

de origem dos documentos, resultando em listas com links de acesso a documentos a começar 

de uma determinada quantidade de palavras-chave “resultantes”. A partir da constatação, 

também foram utilizados textos veiculados na época sobre impressões secundárias à reforma 

gerencial advindos tanto do posicionamento do governo brasileiro da época, como do próprio 

Banco Mundial
7
.  

 Partindo dessa grande listagem de documentações, sem a seleção final para análise, 

para melhor visualização, foram organizados os títulos, natureza de documento, ano de 

publicação/divulgação e, especificamente, no caso dos documentos do Banco Mundial, o 

código de numeração do documento utilizado pela própria organização para arquivamento no 

diretório online. Os documentos, então, passaram por dois critérios de seleção. 

Primeiramente, foram filtrados os documentos dos anos estudados na pesquisa, isto é, 

pertencentes às décadas de 1980 e 1990. Já o segundo filtro utilizado levou em conta os títulos 

dos documentos, descartando-se os documentos que estariam fora do propósito de discussão 

pela temática principal do arquivo. Dessa forma, para a análise de pesquisa, foram construídas 

duas grandes tabelas com documentos do Banco Mundial (Anexo 1) e sobre o Brasil (Anexo 

2), com links respectivos para download de documentos em formato Adobe PDF.  

Devido à dificuldade de validação de pesquisas qualitativas pelo excesso de 

informação e pela complexidade dos eventos estudados, adotou-se nesta pesquisa o critério 

conjunto de dados obtidos com documentos, oficiais e não oficiais, e entrevistas, inclusive, 

para captar discrepâncias ou discordâncias nas informações de cada uma das fontes. Para esse 

agrupamento de dados, a análise será especificada, conforme o próximo tópico, em 

codificações por fases da pesquisa. Essas “etapas” dentro da análise documental foram 

mencionadas por Fairclhough (2001), seguindo uma sequência de análise documental para 

textual a depender das primeiras fases. Além disso, outro critério de validação é o uso de uma 

                                                 
7
 Mostra-se importante ressaltar que, embora essas referências bibliográficas, tanto do ponto de vista 

do Banco Mundial, como do ponto de vista do aparelho de Estado brasileiro, pudessem ser citadas na 
parte de Referencial Teórico e Bibliografia da pesquisa, preferiu-se considerá-las em conjunto com as 
demais documentações utilizadas como objeto de pesquisa pelo fato de serem produzidas na época, 
ou seja, são também produtos de um contexto de época e, portanto, fundamentais para a análise 
contextual da pesquisa.  
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descrição rica e densa dos fatos envolvidos para transmitir os dados, conforme apontam 

Creswell (2013) e Stake (1998), para a condução de pesquisas qualitativas
8
. 

Entende-se que o uso de entrevistas em uma pesquisa documental difere de outras 

análises qualitativas (Tonelli, Lacombe e Caldas, 2002), como, por exemplo, estudos de caso, 

primeiramente, por questões metodológicas de prioridade, já que, nesse último caso, os dados 

extraídos de depoimentos são básicos para formulação ou contribuição teórica. Nas pesquisas 

históricas, as entrevistas (em delineamento da história oral
9
) delimitam uma análise 

comparativa entre o posicionamento dos entrevistados e o contexto analisado pelo 

pesquisador por meio de outras fontes. É relevante salientar que a triangulação em pesquisas 

históricas
10

, de maneira complementar à triangulação para análise crítica, visando à 

credibilidade e o reconhecimento científico de pesquisas qualitativas (Blaikie, 1991), permite 

a análise conjunta de uma ampla variedade de naturezas de fontes, não sendo obrigatória a 

formação do triângulo de pesquisa para a investigação.  

Assim, fica evidente que, para a análise da presente pesquisa, os depoimentos dos 

entrevistados mostraram-se complementares à análise documental, sendo esta preponderante 

para o conteúdo e construção narrativa. Por isso, o uso de entrevistas para a pesquisa não foi 

posto como plano metodológico principal, pois, ciente do seu potencial de recurso 

investigativo, a análise dos depoimentos será tida como preceito estratégico para identificação 

de discrepâncias e alternativas sugeridas ao longo da coleta de dados, análise e fases de escrita 

do estudo. 

Dessa forma, para a conclusão da triangulação metodológica de pesquisa, foram 

coletados depoimentos de quatro participantes
11

 dos acontecimentos envolvendo a 

                                                 
8
 Embora o método utilizado para a pesquisa não seja Estudo de Caso, foco do trabalho de Stake (1998) aqui 

citado, nesse mesmo trabalho, é evidenciada a riqueza de detalhes factuais como uma das principais 

características de uma pesquisa qualitativa conduzida de maneira bem-sucedida. 
9
 Os defensores da História Oral como técnica interessam-se pelas experiências com gravações, transcrições e 

conservação de entrevistas e o aparato que as cerca (Gomes e Santana, 2010). Ainda que seja uma área 

tradicional da Nova História (Burke, 1992), a história oral envolve uma discussão mais aprimorada quando 

colocada como metodologia de pesquisa, diferentemente do caso desta pesquisa, que utilizará a história oral 

como técnica associada à entrevistas.  
10

 A compreensão dos métodos mistos de pesquisa exige foco nas questões filosóficas, na forma como o 

conhecimento é apreendido e produzido, na natureza da realidade e nos valores, e também nas perspectivas 

históricas e sociopolíticas que indivíduos trazem para a pesquisa. 
11

 Por esse motivo, optou-se por fins metodológicos revelar o nome e a função que desempenhou na época dos 

entrevistados e optou-se por analisar as palavras-chave, e não a transcrição completa para codificação do 

conteúdo de cada uma das entrevistas.  Duas entrevistas foram realizadas pela pesquisadora, uma pelo orientador 

da tese (sobre a temática, mas não para a pesquisa de tese) e publicada em periódico científico, além de outra 
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implementação da reforma gerencial no Brasil e mais um depoimento de um especialista 

brasileiro em estudos sobre o Banco Mundial. É importante mencionar que a triangulação 

metodológica para a pesquisa histórica envolve particularidades do aspecto narrativo para 

análise documental (Mills et. al, 2010). Por sua vez, a triangulação é utilizada em pesquisas 

quantitativas como uma ferramenta para aproximar as análises de um estágio de precisão e 

explicações alternativas (Stake, 1995; Yin, 2003).  

Assim, ao conciliar os dados provenientes de diferentes fontes, é possível abordar 

questões de validade por meio do uso de múltiplas fontes de dados, objetivando maior 

veracidade à pesquisa. Dessa forma, ao aproximar dados contidos em documentos, sejam eles 

de primários ou secundários, e dados extraídos de depoimentos em entrevistas, entende-se que 

há, ao mesmo tempo, um aprofundamento subjetivo com relação à percepção dos fatos 

históricos e uma construção narrativa. Essa combinação enfatiza o caráter singular de uma 

interpretação do evento ocorrido, mas com análises em profundidade e o viés do pesquisador 

passível de questionamentos e constante autorreflexão.  

 

2.5 Fases de coleta e codificações 

 

 Estabelecido os critérios de coleta dos documentos para a pesquisa, tanto sobre o 

Banco Mundial, como sobre as decisões governamentais e legislativas do governo brasileiro 

no recorte temporal, a análise documental foi considerada a partir de três fases: 1) Formação 

de arquivo de análise, 2) Codificação e análise quantitativa e 3) Análise qualitativa.  

 A primeira fase da análise de pesquisa, a partir dos resultados obtidos no arquivo do 

Banco Mundial e dos filtros para seleção prévia dos documentos sobre o Brasil, consistiu na 

Formação de arquivo de análise. Após a seleção prévia de documentações, foi proposta, nessa 

fase, a criação de uma lista de documentos “finais” a serem lidos por completo e analisados de 

acordo com a revisão teórica estudada. Ainda, foi utilizado, a partir de leitura dinâmica, o 

contexto abrangendo as principais palavras-chave utilizadas na busca documental, 

descartando-se aqueles documentos que tratavam de projetos genéricos ou então pré-

selecionados erroneamente. Na formação de novas tabelas de documentos (colocadas como 

                                                                                                                                                         
captada pela leitura de artigo publicado pelo participante, descrevendo elementos de sua atuação no ministério de 

reforma governamental do Brasil no período.  
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Anexo 3 e Anexo 4), foram organizados cento e vinte e três
12

 documentos originais do Banco 

Mundial e quarenta e três documentos do governo brasileiro da época estudada
13

 utilizados 

para a coleta de dados e análise profunda. A natureza dos documentos selecionados resume-se 

a relatórios oficiais e reportes direcionados à representação executiva do Banco sobre 

orientações ideais em diferentes projetos e áreas do Brasil. 

 A segunda fase de análise foi a de Codificação e Análise quantitativa. Nessa etapa, 

todos os 166 documentos foram lidos em conjunto com as anotações obtidas com leitura e 

realização das entrevistas. Com recursos de filtro do próprio programa Adobe, algumas 

palavras estratégicas foram procuradas, dentre elas, as encontradas com maior frequência, 

primeiramente, nos documentos do governo brasileiro para, então, proceder à busca nos 

documentos do Banco Mundial. Com esse procedimento, observou-se que algumas palavras 

eram utilizadas de maneira corriqueira entre as duas seleções de documentos, estando, dentre 

elas, Burocracia, Administração Pública, Setor Público, Desenvolvimento, Projeto, 

Crescimento, (des) Regulamentação, Mão de Obra, Missão, Presidente, Política (s) Industrial 

(is), Gestão, Gerencial, Descentralização, Casos, Educação e Treinamento, Resultados, 

Melhoria Contínua, Legislação, Economia Brasileira, Pobreza, Eficiência,  entre outros. De 

posse desses resultados, foram grifados os trechos nos documentos analisados e marcado em 

comentários a palavra-chave referente ao tópico, conforme imagem a seguir:  

 

 

                                                 
12

 No capítulo de Anexos deste documento, inseriu-se a tabela completa com a descrição de cada documento, 

códigos oficiais de catalogação e a natureza do documento.  
13

 Para a compreensão sobre as ações do Banco Mundial em territórios latino-americanos no final do Século XX, 

foram pesquisados também, sob orientação dos professores Bill Cooke e Simon Mollan, livros e reportes oficiais 

elaborados na época pela instituição sobre projetos aplicados e suas designações em países subdesenvolvidos. Na 

pesquisa, essas obras serão citadas e referenciadas como integrantes do rol de documentos sobre o Banco 

Mundial. 
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Figura 2: Exemplo de categorização e destaque realizados nos documentos. Fonte: Documento 40, p. 47-48.  

 É importante mencionar, nessa fase de pesquisa, a justificativa pela não opção de 

qualquer recurso de software para compor a análise documental. Entende-se que as 

codificações utilizadas não são da mesma forma metodológica que em outros métodos de 

pesquisa, como Grounded Theory ou Transcrição de Entrevistas, para marcação quantitativa 

de frequência e repetição de palavras e/ou temáticas. A codificação documental é um auxílio 

qualitativo de compreensão contextual e assistência à revisão de temáticas abordadas, sendo 

um marcador pessoal e de organização do próprio pesquisador do que, literalmente, para a 

construção teórica.  

A terceira e última fase de pesquisa documental consistiu na análise qualitativa. Os 

trechos identificados na fase anterior foram revistos e comparados para elaboração da análise 

e conclusões. Sobre esse último ponto, é importante mencionar como no processo 
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metodológico as fases construídas determinaram a identificação de resultados em 

concomitância à análise de pesquisa, sendo esse o motivo pelo qual o capítulo seguinte 

abrangeu em conjunto os resultados obtidos com a análise final. Para a pesquisa histórica, a 

fase de coleta e análise de dados e de interpretação e redação da narrativa é considerada a 

principal etapas para a construção teórica em estudos qualitativos. Por esse motivo, a 

interconexão entre esses dois estágios é vital para que o pesquisador escolha o melhor método 

para interpretação dos fatos estudados (Firouzkouhi e Zargham-Boroujeni, 2015). Sob esse 

princípio, objetivou-se a redação em conjunto de resultado e análise como forma de 

construção social de significado mediada pela linguagem identificada nos documentos, 

envolvendo contexto social, políticos e históricos descobertos por meio das codificações e 

utilizados como embasamento para as conclusões.  
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3.  GESTÃO DO (PARA O) DESENVOLVIMENTO: 
Princípios teóricos e designações para um modelo neoliberal 
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3 A GESTÃO DO (PARA O) DESENVOLVIMENTO: PRINCÍPIOS TEÓRICOS 

E DESIGNAÇÕES PARA O CONTEXTO NEOLIBERAL 

 

Este capítulo dedica-se à exploração do conceito de gestão do desenvolvimento, desde 

a decisão pelo termo “gestão” até a construção da ideia de desenvolvimentismo em países 

classificados, em virtude de uma evolução histórica, como “de terceiro Mundo”. Frente às 

designações teóricas em Estudos Organizacionais sobre colonialidade entre países, optou-se 

por explorar a noção de gestão do desenvolvimento a partir da recente corrente teórica na área 

denominada Administração para Gestão do Desenvolvimento. Nesse caso, são explorados os 

elementos centrais para a pesquisa a partir das decisões teóricas, isto é, o papel de instituições 

multilaterais para o desenvolvimento de países da América Latina (sobretudo, o Brasil) em 

um contexto da década de 1990, a partir de modelos gerenciais contemporâneos às 

transformações decorrentes do neoliberalismo.  
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3.1 Abordagem conceitual introdutória: Administração x Gestão 

 

A administração é, com frequência, mencionada na literatura como disciplina recente, 

tendo sua cientificidade remetida aos elementos racionais desenvolvidos no sistema taylorista 

do Século XIX (Antonacci, 1993). De fato, a formação do campo do saber administrativo é 

atrelada às transformações do sistema fabril desde a Revolução Industrial até o início do 

Século XX, quando são elaboradas teorias sobre os modelos de produção e os diferentes 

fatores de controle para os mesmos. Nessa formação, a área como ciência possui, comparada 

às demais ciências sociais, dois pontos peculiares especificamente. O primeiro deles é a 

influência, e em certas partes, até mesmo a dependência, de outras ciências para a sua 

composição, sobretudo, a Economia e a Contabilidade (Fischer, Waiandt e Fonseca, 2011) 

como área de ensino superior (Vale et al, 2013). A outra característica é a relação funcional da 

área com a atividade prática em exercício do administrar, implicando de forma direta na 

formação tardia de uma profissão oficialmente (Barros et. al., 2011).  

 Especificamente, sobre esse segundo ponto, Motta (1986, p. 61) ressalta que as teorias 

administrativas refletem um conhecimento construído em torno de “centros de consenso e 

com multiplicidades simuladas”. Isso porque o “administrar”, necessariamente, é regido pela 

hierarquia posta pelos critérios burocráticos que chancelam a cientificidade dos saberes 

administrativos (Prestes Motta, 1981; 1982). Ao compreender esse aspecto empírico da área, 

em associação com o fator interdisciplinar, entende-se que a área mantém uma relação com os 

aspectos que compõem a sociedade, e que esta, por sua vez, tem sua parte de influência nas 

mudanças ao longo do tempo. Assim, é possível afirmar que a administração pode ser 

analisada a partir do estudo das organizações como um fenômeno social, voltando-se para 

preocupações mais amplas do que apenas a maximização da eficiência produtiva (Astley, 

1985). 

Há em abordagens em Estudos Organizacionais estudos nos quais a perspectiva 

epistemológica compreende essa visão sobre a disciplina de administração a partir do estudo 

da sociedade em seus níveis organizacionais e sociais como um todo e como esses ambientes 

se revelam relacionados à gestão dos processos produtivos, seja qual for a natureza. Nesse 

ponto, o estudo da gestão de um Estado, de uma Sociedade ou de qualquer organização está 

mais diretamente vinculado à ciência administrativa, a qual tem avançado tanto no que se 

refere a diversidades de abordagens teóricas quanto em relação aos métodos de estudo, bem 
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como quanto à própria conceitualização dos termos utilizados. Um exemplo desta última é a 

imprecisão relacionada aos significados dos conceitos de administração e gestão.  

A administração é considerada, na literatura voltada à análise organizacional, como 

uma atividade universal oriunda de procedimentos racionais e desenvolvida para realização de 

objetivos em termos relacionados à organização social em qualquer realidade e, ao mesmo 

tempo, determinados por uma sociedade (Spiandorello, 2008). Já o conceito de gestão é 

considerado uma adaptação a partir da ação de administrar (Boyne, 2002) de acordo com uma 

necessidade emergente para ser capaz de lidar com mudanças e superar uma visão orientada 

unicamente para a visão tecnicista. Ao falar de gestão, em termos interdisciplinares, seria 

possível a abordagem sobre as ações envolvendo este ato contextualizadas a um momento e a 

uma necessidade característica de um período e de um grupo social.  

De acordo com esse argumento da abordagem gerencial, França Filho (2004) afirma 

que a gestão representa uma variável privilegiada e fundamental do universo organizacional, 

pois ela é dotada de atributos especiais que compreendem um conjunto de princípios, técnicas 

e explicações formalizadas, ou não, que orienta a concepção e o modo de funcionamento de 

todos os elementos constituintes de uma organização. Além disso, mostra-se pertinente 

considerar também o caráter hierárquico do termo ao associá-lo àqueles que ocupam a função 

de gestores como membros de posições hierárquicas (DeDecca, 1999), desconsiderando, por 

vezes, os fatores de práticas e do próprio trabalho daqueles que, ao exercerem funções de 

praticantes, também contribuem para o desenvolvimento de gestão (Abrahamson, 1997). 

 A gestão, a partir dessa análise, é considerada uma possibilidade de objeto de 

pesquisa (Astley, 1985). Considerando essa perspectiva, pode-se inferir que a gestão é um 

fenômeno resultante de processos sociais com base em elementos subjetivos, tais como, 

ideologias, poder, valores, crenças, normas morais, preconceitos e sentimentos, portanto, uma 

construção fundamentada nos seres humanos, atores da produção e reprodução da vida social 

(Astley, 1985). Ao entrar na questão no que compete à gestão do Estado e da sociedade como 

um todo, é exigido que a pesquisa em administração amplie o seu locus de investigação para 

além da gestão empresarial e governamental, avançando para outras modalidades de 

organizações e para problemas complexos, como o do desenvolvimento. Para isso, esse 

complexo também deve abordar dimensões da vida social, como gestão do Estado e da 

Sociedade ou, ainda, a gestão social (Tenório, 2010). 

Sob essa perspectiva, que relaciona a gestão e os fenômenos ocorridos na sociedade, 

algumas pesquisas consolidaram a análise da gestão, tendo como gênese a ideia de 
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management (Alcadipani e Bertero, 2012). Ao ser abordado como um estilo de gestão 

empregado pelos profissionais americanos (Alcadipani e Caldas, 2012; Cooke e Alcadipani, 

2015), o management é um elemento baseado em concepções históricas e político-ideológicas 

condizentes com o fortalecimento capitalista pela busca da maximização dos lucros. Vizeu 

(2008) salienta que a palavra “management”, amplamente utilizada no estudo histórico em 

Administração, não pode ser considerada como simples tradução da palavra, mas, sim, como 

um conceito referente à disciplinarização singular de saber e a formação de uma classe 

profissional específica – o administrador profissional –, sendo esse um grupo que assume uma 

significativa importância na sociedade a partir do surgimento dessa instituição e que 

reconfigura as relações anteriores entre capital e trabalho.  

A ideia de gestão adotada pelo modelo de management foi difundida ao longo do 

Século XX não somente nos estabelecimentos de ensino de administração, mas também em 

corporações, multinacionais e empresas de consultoria como forma de legitimação do 

exercício da elite local a partir de sua posição dominante (Caldas e Alcadipani, 2005). Por 

atingir esse estado, esse modelo também foi influente para a formalização de programas de 

intervenção em países subdesenvolvidos (Cooke 1998; 2003) e, diretamente, para a formação 

do “management knowledge” (Alcadipani e Cooke, 2013). Questiona-se, a partir dessa 

constatação, de que maneira esse conhecimento de gestão enviesado pelo padrão “vindo do 

Norte” (Rosa e Alcadipani, 2011; Alcadipani e Crubelatte, 2013) esteve relacionado com o 

desenvolvimento desses países destinados não somente a participar dessa dinâmica mundial 

(Alcadipani e Cooke, 2013), mas também para obter a aplicação desses modelos em suas 

próprias estruturas. 

 

3.2 A ideia de Desenvolvimento em Estudos Organizacionais 

 

3.2.1 Desenvolvimento para além do seu aspecto econômico: um produto 

histórico 

 

A ideia de desenvolvimento parece ser uma abordagem em constante evolução sob 

análise em diferentes continentes (Hettne, 1990; Brinkerhoff e Coston, 1999; James, 2000), 

uma vez que o significado de desenvolvimento de países na atualidade já não é o mesmo de 

20 anos atrás, além de não corresponder mais à noção de desenvolvimento nos anos 

posteriores ao fim da Segunda Guerra Mundial (Wolfensohn, 1999). Segundo Williams 
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(2003), a avaliação sobre a evolução de conceito é importante no estudo sobre 

desenvolvimento já que se trata de um estudo ideológico ou, mais especificamente, os termos 

designados definem e legitimam os termos dos debates públicos e carregam suas premissas no 

enquadramento e implementação de políticas. 

Ainda segundo o autor (Williams, 2003, p. 43), “as comparações históricas não devem 

ser fechadas... elas precisam ser abertas” para que sejam compreendidas na lógica do 

desenvolvimento. Isso porque o desenvolvimento foi parte integrante da ideologia e prática do 

imperialismo praticados em domínio, territorial e político, de civilizações de primeiro mundo 

em países em estado de subalternidade a favor da "ideologia do progresso e desenvolvimento" 

(Peel, 1978) e, por esse motivo, a conceptualização acompanha os desenvolvimentos 

históricos. Dessa forma, são encontradas variações sobre temas de desenvolvimento 

imperialistas, nacionalistas e "campanhas de desenvolvimento", isto é, períodos em que há a 

concentração de movimentos voltados ao desenvolvimento, desde o início do Século XIX até 

o Século XXI (Williams, 2003). 

Entretanto, mais do que a construção do próprio significado de desenvolvimento ser 

adaptada ao contexto de cada época, o próprio posicionamento sobre o tópico, ou até mesmo o 

debate com relação a ideia de desenvolvimento “predominante”, se mostrou relativo ao longo 

dessa evolução histórica do conceito. Um posicionamento favorável ou não sobre essas ideias 

de desenvolvimento se encontra, muitas vezes, acatado de maneira binária entre o “bem” e o 

“mal” em situações conhecidas pelo recurso histórico a partir do Imperialismo no Século 

XIX. Após a época moderna das Grandes Navegações e do auge das colônias latino-

americanas dominadas pelas potências europeias, o conceito de dominação territorial dessas 

últimas, sobretudo, da Inglaterra, passou a ser dominado pela lógica do capitalismo industrial. 

Esse é um marco ponderado com frequência por estar relacionado a empreendimentos 

históricos que implicaram em uma ação por parte das nações tradicionais sobre outras, como 

os processos de independência.  

Desde então, a relação entre países historicamente considerados autoridades imperiais 

(ainda que a América Latina construísse, paulatinamente, o seu processo de independência) e 

aquelas nações influenciadas por esse poder foi considerada distante em forma de 

desigualdade, pela qual os primeiros detêm domínio sobre os segundos em diferentes 

aspectos. A grande mudança, desde o Século XIX, é que esse domínio deixou cada vez mais 

de ser uma questão territorial para ser uma questão político-econômica. Sendo assim, o 

posicionamento relativamente conhecido a partir dos efeitos “maléficos” de políticas de 
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desenvolvimento fica destoado conforme a aproximação dos eventos do Século XXI 

relacionados à ideia de desenvolvimento. Em outras palavras, o que era comumente acordado 

como uma ideia de “intervenção” passou, ao longo do percurso histórico de países 

desenvolvidos e não desenvolvidos, para uma ideia de “levar benefício” ou, até mesmo, de 

“condução à modernidade”. Williams (2003) explica que, conforme a propagação das ideias 

após a Segunda Guerra Mundial, mais especificamente, após a década de 1970, provou-se ser 

bastante difícil tratar o próprio "desenvolvimento" como um problema.  

 Para Bresser Pereira (2011), de forma reificada, o desenvolvimento é um processo de 

transformação econômica, política e social, por meio da qual o crescimento do padrão de vida 

da população tende a se tornar automático e autônomo. Genuinamente, o desenvolvimento 

pode ser analisado como um processo social global em que as estruturas econômicas, políticas 

e sociais de um país sofrem contínuas e profundas transformações. O que o autor explica é 

que o desenvolvimento é um fator sistêmico, uma vez que não existe desenvolvimento apenas 

nos setores em caráter individual, mas, sim, em todos os conjuntos integralmente. Além disso, 

o autor posiciona que o resultado mais importante obtido com o desenvolvimento, ou, pelo 

menos, o mais direto, é o crescimento do padrão de vida da população.  

Dessa forma, determina-se que o desenvolvimento é um conceito que envolve 

aspectos ideológicos, sendo de abordagem sistêmica e contingência. Por esse motivo, deve-se 

focar, ao contextualizar o desenvolvimento para a área de administração, no seu fator social e 

colocar em menor evidência seu aspecto econômico.  

3.2.2 O contexto de desenvolvimento em elementos de colonialidade 

 

A ideia de management como forma de administração-modelo conforme os preceitos 

ideais americanizados foi consolidada como disciplina ao ser inserida no contexto da Guerra 

Fria, que ocorreu entre os anos de 1945 a 1991
14

, a partir de um contexto enviesado (Cooke e 

Mills, 2008), ao assumir, dentro de um complexo comercial-militar-político (Alcadipani e 

Bertero, 2012), os recursos típicos do modelo americano na época. A ideia que permeia esse 

exercício teórico foi o constante esforço por parte dos EUA para manter a influência 

comunista distante das nações estratégicas e, consequentemente, evitar, ao máximo, que 

países deixassem de fazer parte de seu eixo de influência ideológica, social e econômica.  

                                                 
14

 É importante lembrar que as datas de início e fim da Guerra Fria não são um consenso entre os historiadores, 

já que a datação depende, a partir de diferentes visões, dos principais acontecimentos envolvendo as políticas 

americanas e soviéticas do período.  
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Pode-se dizer, dessa maneira, que a Guerra Fria e as subsequentes relações entre os 

países do globo formam um contexto medular para a análise do desenvolvimento do 

management, como conceito e como fenômeno. Mais do que isso, ele foi elemento de 

domínio cultural e até ideológico predominante de países do ocidente sobre aqueles 

considerados, nesses aspectos dominantes, em desenvolvimento. Uma das estratégias 

fundamentais dos EUA para esse fim, inclusive, inserida no Ponto IV
15

, principalmente, 

focada nos países do dito Terceiro Mundo, foi promover estratégias e ações que gerassem 

desenvolvimento e modernização dentro dos modelos, parâmetros e ditames norte-

americanos.  

Moore (2008) percebeu que, a partir desse período, foi formado um "mundo moderno" 

que definiu o estado de desenvolvimento como um processo necessário à modernização. Este 

estado seria  o produto de mudanças históricas no longo prazo, o qual não assumiu que as 

alianças políticas e os conflitos que produzissem resultados específicos para esse processo 

eram “inevitáveis”. Esse caráter de premência justifica-se pela necessidade, sobretudo, em 

níveis de produção (Maranhão, 2010), de elementos relacionados ao progresso nacional. O 

desenvolvimento, a partir desse quadro, revela-se como um produto histórico de caráter 

contingente ao abranger elementos econômicos em congruência com fatores políticos e 

sociais. Sob essa perspectiva, o desenvolvimento pode ser estudado com estado de "fato 

social" (Williams, 2003) e, dessa forma, deve ser observado também a partir das 

consequências sociais decorridas desse processo.  

Ao longos das duas décadas seguintes, com o acirramento das disputas no mundo 

bipolarizado no contexto da Guerra Fria, as atividades do governo americano estiveram cada 

vez mais alinhadas à proposição de um maior controle sobre as atividades da América Latina, 

conforme proposto inicialmente por meio do Ponto IV. A Aliança para o Progresso, programa 

originado no governo norte-americano de Kennedy, em 1961, é um exemplo desse 

movimento histórico contingente ao desenvolvimento global, uma vez que, oficialmente, a 

pretensão era “promover uma aliança” dos Estados Unidos com os países latino-americanos 

para estimular o desenvolvimento econômico, social e político. O programa estava 

fundamentado em três eixos estruturantes:  

                                                 
15

 Política inaugurada pelo governo americano Truman, em 1949, sendo uma doutrina padrão utilizada pelos 

EUA como apoio técnico às nações em desenvolvimento e mais suscetíveis às “ameaças comunistas (Barros, 

Alcadipani e Bertero, 2018).  
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1) os países participantes deveriam tomar, conscientemente, a decisão de desenvolver-

se, incluindo-se aí o enfrentamento dos sacrifícios necessários;  

2) os países deveriam buscar estruturas sociais adequadas ao desenvolvimento para 

que os frutos do desenvolvimento se dirigissem à totalidade das populações, não se 

restringindo às elites; reformas sociais seriam necessárias; e  

3) deveria ocorrer um desenvolvimento dos recursos humanos necessários ao 

progresso social.  

A iniciativa coube aos EUA e as avaliações econômicas iniciais seriam de 

responsabilidade de pesquisadores e políticos latino-americanos, conforme relatos de Matos 

(2008). É nesse momento que ocorre o processo de transferência da racionalidade 

administrativa com a implementação de tecnologias de gestão por parte dos países em 

estágios superiores de desenvolvimento para os países em subdesenvolvimento. 

Sob a óptica brasileira, Celso Furtado (1987) é um dos autores mais citados devido a 

sua magnum opus Formação Econômica do Brasil e por sua contribuição na Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), órgão que reuniu os principais 

formuladores e as principais ideias políticas referentes ao desenvolvimentismo na América 

Latina (Wanderley, 2015a). A CEPAL, inclusive, teve suas atividades, durante a segunda 

metade do Século XX, analisada sob a perspectiva do desenvolvimento como uma das 

instituições contribuintes para os pilares da Teoria da Dependência (TD) (CEPAL, por meio 

de estudos latino-americanos de Raul Prebish
16

), base teórica para estudos sobre os 

relacionamentos entre Norte e Sul do globo na perspectiva organizacional.   

Essa base teórica, que concentra posicionamentos contrários às formas de 

desenvolvimento, possui uma linha crítica que aponta que os processos de desenvolvimento, a 

partir do Século XX, mais produziu subdesenvolvimento do que desenvolvimento, como se 

propositou a princípio (Williams et al., 1998), por meio da perpetuação da dependência, 

financeira e política, das decisões nos países de terceiro mundo a partir das ideias ocidentais 

hegemônicas. Assim, por mais que exista proatividade para levar a modernização às nações 

necessitantes, permanecem os estados de desigualdade em várias partes do mundo. 

                                                 
16

 PREBISH, Raúl, “O desenvolvimento econômico da América Latina e alguns de seus principais 
problemas”, CEPAL,1949. 
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De forma geral, a Teoria da Dependência, dentre as suas diferentes perspectivas
17

, teve 

em seu aparato teórico a criação de dois conceitos-chave para a compreensão de 

desigualdades entre países a partir do histórico ocidental de desenvolvimento. O que seria 

denominado como “centro” seria qualquer menção às estruturas produtivas homogêneas e 

responsáveis pela geração de progresso técnico e acumulação de capital influentes por seu 

modelo padronizado. Em contrapartida, o termo “periferia” designaria as estruturas produtivas 

heterogêneas, sendo o desenvolvimento desigual gerado a partir dessa assimetria entre os 

termos. Por isso, segundo Arabe (2003), o subdesenvolvimento não pode ser analisado como 

um estágio anterior ao desenvolvimento, mas como um produto do tempo histórico e, por 

isso, é intrinsicamente relacionado ao processo de industrialização. Entretanto, ainda que os 

países em situação periférica necessitassem desse impulso para a produção industrial, esse 

movimento seria contraditório em seu propósito. Denominado como a “dialética da 

industrialização” (Arabe, 2003, p. 186 e 187), o impulso para o desenvolvimento de nações 

periféricas permitiria as condições básicas de modernidade requisitadas, porém, ao mesmo 

tempo, enraizava as relações desiguais com as nações centrais, tornando a periferia 

continuamente dependente do centro para seu desenvolvimento.  

A partir do conceito de centro-periferia, classificado com base nas assimetrias 

identificadas nas relações entre essas regiões (Prebisch, 1962), no reconhecimento da 

interdependência entre desenvolvimento e subdesenvolvimento e na consequente negação de 

que representariam diferentes etapas de um mesmo fenômeno (Furtado, 1987),  o conceito de 

dependência foi sendo (re)elaborado, nas décadas de 1950 e 1960, por diversos autores latino-

americanos como uma categoria de investigação da realidade da (e a partir da) região.  Dessa 

forma, assim como proposto na teoria da dependência, a ideia de desenvolvimento também 

pode ser contextualizada para essa abordagem como um neologismo, assim como ocorre com 

o termo “colonialidade” (ou em termos contemporâneos, o termo “pós-colonialidade”). 

“Colonialidade” é um neologismo criado para designar a dominação de poder (Quijano, 2000; 

2005), do ser e do conhecimento, que persiste mesmo após a eliminação da dominação 

política do colonialismo e que impõe a racionalidade da modernidade sob uma perspectiva 

meramente euro-americana (ou anglo-saxônica) (Mignolo, 2011). A partir desses estudos, é 

                                                 
17

 Conforme apontado por Arabe (2003), a partir da crise verificada nas teorias desenvolvimentistas e 
como resposta às análises do desenvolvimento da economia latino-americana, surgiram duas 
correntes principais para análise da dependência como teoria: A Marxista e a Weberiana. A última 
apontada (Cardoso e Faletto, 1999) é a corrente considerada para a análise neste trabalho e é 
relacionada à perspectiva do desenvolvimento como um processo social, isto é, a partir da análise 
que encontra os condicionantes do processo de desenvolvimento no tipo de integração estabelecido 
em grupos sociais nacionais e internacionais.  
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possível deduzir o desenvolvimento como um dos fatores que proporcionam ou, pelo menos, 

“justificam”, as ações e as consequências de designação de colonialidade, inclusive, em 

tempos mais atuais.  

Embora a abordagem utilizada neste trabalho sobre desenvolvimento não tenha um 

propósito crítico ou a promoção do discurso de decolonialidade (como utiliza Wanderley, 

2015b), mostra-se relevante expor previamente a corrente do pós-colonialismo, a qual 

contribuiu para a área de Estudos Organizacionais para identificar e disseminar estudos que 

iam na contramão do pensamento hegemônico em diferentes áreas de alcance. Ao abordar as 

correntes de desenvolvimento, entretanto, ressalva-se que o subdesenvolvimento como 

produto histórico não é uma etapa como a significação da colonialidade como estágio. Em 

outras palavras, uma nação pode passar por uma etapa colonial, mas não como uma etapa de 

nação subdesenvolvida. Isso porque não é um padrão pelo qual as economias que atingiram 

um grau de desenvolvimento tiveram necessariamente que passar, dependendo as condições e 

as oportunidades do histórico particular de cada país (Furtado, 1983). Daí a importância de 

considerar uma economia de subdesenvolvimento em contexto à divisão internacional do 

trabalho na qual está inserida. Sendo assim, o propósito de apresentar os estudos críticos da 

colonialidade em organizações é no sentido de discutir o desenvolvimento a partir das 

desigualdades entre Norte e Sul, promovendo a busca de um campo de Estudos 

Organizacionais que seja pluriversal e um mundo multipolar (Wanderley, 2015b). 

 

3.2.3 A ênfase teórica sobre desenvolvimento em Estudos Organizacionais 

 

A abordagem pós-colonial em Estudos Organizacionais foi marcada como uma 

proposta de descolonização a partir da busca pela autenticidade com base numa tomada de 

consciência crítica, seja racial e/ou nacional. Essa problemática revela o desafio de se pensar a 

possibilidade histórica de o colonizado assumir um lugar de enunciação privilegiado, 

formando uma identidade capaz de contrapor o discurso dominante, o discurso colonial. O 

discurso colonial se mostra universal apenas se for considerado que o ponto de vista universal 

em relação às "periferias" tende a ser mobilizado pelos "centros".   

O trabalho precursor dessa nova teorização pós-colonial é a crítica feita por Said 

(1978) ao orientalismo. Nessa obra, ao analisar como o Oriente tende a ser representado nas 

artes, literatura e cartografia europeias, o autor critica o orientalismo como uma visão 
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distorcida do Oriente criada pelo Ocidente para justificar os interesses coloniais na região, 

definindo os habitantes do mundo oriental como bárbaros. Essa distorção é definida como um 

“estilo de pensamento”, um discurso sobre o Oriente que contribuiu para subordiná-lo e 

colocá-lo “no seu lugar” (Alcadipani e Rosa, 2010, p. 373). Ao analisar o orientalismo como 

um discurso essencialista, Said (1978) denuncia seu caráter autoritário e, sem a pretensão de 

reconstruí-lo, apresenta outras possibilidades de enunciação do discurso sobre o Oriente que 

sejam livres de repressão e manipulação.  

Seguindo essa linha de argumentação, Said (1978) aborda a relação entre cultura e 

império como problemática na medida em que o fim do colonialismo não se restringe apenas 

à desocupação territorial e à emancipação política, pois tende a continuar por meio de 

imagens, ideias e representações construídas pelo colonizador. A ideia de um colonialismo 

sem territórios está no centro desse argumento, tendo nos Estados Unidos um exemplo de 

potência econômica e militar do mundo contemporâneo que tende a operar pelo exercício do 

“soft power”, que significa o uso da influência ao invés da força (Alcadipani e Rosa, 2010). 

Para Nye (2004, p. 7), o poder soft, assim como o poder tradicional, refere-se à capacidade de 

alcançar o objetivo de um, afetando o comportamento dos outros. Entretanto, ele se diferencia 

como uma categoria particular no grau de natureza do comportamento e no grau de 

tangibilidade dos recursos. O soft power é relacionado à forma da atratividade de cultura e 

valores ou à capacidade de manipular a agenda de escolhas políticas, fazendo com que os 

demais deixem de expressar algumas preferências próprias. Na política internacional, os 

recursos que produzem soft power surgem, em grande parte, dos valores que uma organização 

ou país expressam em sua cultura (Nye, 2004, p.8) 

Os estudos pós-colonialistas permitiram a inclusão dos estudos a partir do olhar 

daqueles que, até aquele momento, eram classificados como “subalternos”, manifestando-se 

essa narrativa por parte dos países marginalizados historicamente como uma das principais 

formas para contestar o que, até então, era uma via única originada do ocidente (Rosa e 

Alcadipani, 2013). No caso desse envolvimento para a América Latina (Ibarra Colado, 2008; 

Alcadipani, 2010), na tentativa de ir além de um ponto de vista “universal” de gerenciamento, 

a construção de uma crítica perspectiva latino-americana é uma maneira de criar melhores 

condições para "encontros interculturais", não apenas em termos globais, mas também no 

próprio continente.  

Embora cada vez mais crescentes, as principais elucidações (como Cardoso, 1993) 

sobre uma perspectiva genuinamente latina sobre a gestão e o desenvolvimento dos países de 
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Terceiro Mundo demandam um grande esforço de produção, ainda que sejam inéditas. Isso 

porque, sendo produzidas e inseridas no contexto dos países “em desenvolvimento”, seus 

autores têm essa origem, porém foram academicamente formados por uma tradição ocidental 

na qual os valores fazem perdurar a hegemonia ocidental. Conforme Ibarra-Colado (2008) 

aponta, o simples fato de colaboração entre estudiosos do Primeiro e Terceiro Mundo não é 

garantia da adequação idiomática das transferências interculturais de 

categorias/conhecimentos do Terceiro Mundo para o Ocidente, embora algumas colaborações 

possam ser bem-sucedidas para alcançar esse objetivo.  

Em Estudos Organizacionais, também se mostraram relevantes para a abordagem 

sobre o desenvolvimento, sobretudo, no Brasil, as considerações de Guerreiro Ramos 

(Cavalcanti e Alcadipani, 2016). Para o autor, o desenvolvimento tem um sentido paradoxal, 

uma vez que ele considera que desenvolvimento ocorre por meio das possibilidades objetivas, 

cuja escolha ou o exercício da possibilidade humana vai além do indivíduo e compreende a 

coletividade, como também a construção de uma realidade que se encontra entre o que deve 

ser e o que poderá ser. Dessa forma, o desenvolvimento contém possibilidades particulares às 

nações que dele dependem, já que são condizentes com a realidade dos países em 

desenvolvimento e não com a realidade daqueles que o promovem. Conforme Cavalcanti e 

Alcadipani (2016, p.2) delineiam: 

A prática e os princípios administrativos do Ocidente derivam de uma preocupação 

com controle, e por isso têm pouco valor para a administração do desenvolvimento 

em países subdesenvolvidos, onde há necessidade de uma administração adaptativa, 

capaz de incorporar constantes mudanças. As pesquisas e teorias das ciências do 

comportamento permitem deduzir princípios para uma administração adaptativa os 

quais devem tornar-se objetivos dos administradores do desenvolvimento.  

 

É por essa questão paradoxal que a literatura descolonialista, a partir da literatura pós-

colonialista (Ibarra-Colado, 2006), problematiza a falta de visões diferentes de mundo sobre 

gestão internacional (IM) e a falta de discussões oriundas da América Latina
18

 sobre esse 

campo, ainda mais no contexto da crise em curso nas políticas mais contemporâneas. Embora 

não seja o foco de análise desta pesquisa, mostra-se necessária uma breve elucidação sobre o 

posicionamento pós-colonialista e como o mesmo pode ser relacionado ao fator de 

desenvolvimento a partir do elemento gerencial.  

                                                 
18

 Embora o foco da discussão nesta pesquisa seja centrado em uma perspectiva exclusiva da 
América Latina, é importante salientar que a abordagem oriunda do terceiro mundo como resposta à 
hegemonia ocidental envolve outras regiões do globo que partilham das mesmas consequências de 
nomeação generalizada de “países em desenvolvimento”.  
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Na tentativa de abordagem sobre esse tema específico, incluindo a existência e as 

implicações de um conjunto de teorias e práticas gerenciais amplamente distintas, típicas do 

Primeiro Mundo, que são aplicadas em países subdesenvolvidos e influenciam as estruturas e 

até a formação desses países, muitos termos são encontrados na literatura. Para Cooke (2004), 

esse conjunto de teorias foi tradicionalmente conhecido como Administração do 

Desenvolvimento (Development Administration) desde a década de 1970, com os primeiros 

trabalhos sobre o assunto, até, ao longo do tempo, com a incorporação de outros elementos na 

temática, passar a ser comumente conhecido como Gestão do Desenvolvimento – 

development management – ou como administração e Gestão do Desenvolvimento – AGD – 

Development Administration and Management. Dessa forma, a AGD mostra-se, acima de 

tudo, uma tentativa de compilar os principais estudos organizacionais envolvendo a relação 

entre países de primeiro e terceiro mundo, com o viés crítico para a construção desses lugares 

para que seja possível compreender como o objetivo do desenvolvimento é formado, 

discutidos até então de maneira pontual para cada abordagem.  

A diversidade sobre a relação entre administração e desenvolvimento foi observada, 

inclusive, em uma chamada de artigos pelo periódico Cadernos Ebape de 2013, na qual os 

editores Cooke e Faria
19

 organizam as três principais ideias que envolvem os dois elementos 

em questão em três grafias diferentes: 

a) Desenvolvimento-Administração: Os autores classificam essa grafia como a relação 

abordada até aqui, envolvendo a ignorada relação de longa data entre a administração/gestão e 

o desenvolvimento; Como as intervenções do desenvolvimento são geridas nos chamados 

“países em desenvolvimento” e articuladas nas chamadas “nações desenvolvidas” ou 

“economias avançadas”. Os editores ainda ponderam que essa grafia também pode representar 

os tipos de gestão/administração mobilizados pelas economias emergentes em projetos de 

desenvolvimento entre países emergentes, ou a chamada relação “Sul-Sul”.  

b) Desenvolvimento & Administração: Essa grafia é classificada pelos autores como a 

apropriação do desenvolvimento pela administração/gestão e pelos negócios, sendo uma 

apropriação hierárquica executada corporativamente. O conceito abordaria o papel das 

fábricas de ideias, fundações, empresas de consultoria, escolas de negócios e associações 

acadêmicas do Primeiro Mundo no suporte e/ou emancipação de contextos periféricos. 

                                                 
19

 O interesse dos autores (Cooke e Faria, 2013) nesta menção de episódio não foi ressaltar o quão 

recente é o tema para chamadas de trabalho, mas exemplificar o status de ausência de 
conceitualização matriz da relação entre administração/gestão e desenvolvimento.  
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c) Desenvolvimento/Administração: Os autores apontam que essa grafia serve para 

representar as fissuras entre e dentro de desenvolvimento-administração e desenvolvimento & 

administração, além das próprias contradições inseridas na relação entre os dois campos, na 

prática, em termos disciplinares e teóricos. 

 Dentre essas possibilidades diferentes, pode-se definir a Administração do 

Desenvolvimento como um campo de estudo da Administração voltado para a análise da 

gestão das relações sociais de produção, distribuição e consumo da sociedade (Santos e 

Santana, 2010). Ela se diferencia dos Estudos Organizacionais (EO) por dois motivos: 

primeiramente, por não ter como objeto de estudo a organização, mas a gestão; segundo, 

porque, ao passo que os Estudos Organizacionais centram-se na investigação de organizações 

modernas ou mesmo pós-modernas, a Administração do Desenvolvimento, por sua vez, 

prioriza o estudo de sociedades, países, regiões e organizações que, muitas vezes, encontram-

se aquém da modernidade (Cooke, 2004; Santos, 2004; Gulrajani, 2009). A expressão tem 

origem na ortodoxia do pensamento administrativo do mundo pós-guerra, precisamente, nos 

planos de recuperação econômica – Plano Marshall, Plano Colombo, Aliança para o 

Progresso – e no desejo dos países ricos em auxiliar tecnicamente os países menos 

desenvolvidos, por meio de programas de ajuda mútua.  

Assim como a construção da ideia de colonialidade, a noção de administração de 

desenvolvimento inseriu-se na literatura acadêmica a partir da ideia de “Ocidente” e, por isso, 

é generalizada como “pensamento ocidental” (Dwived e Nef, 1992), ainda que tivesse como 

pressupostos básicos uma crença em uma administração "científica" neutra. A chave para a 

prosperidade de países em situação “inferior” política e economicamente era a ajuda externa, 

com a necessária transferência de conhecimentos econômicos e técnicos e instrumentalizados 

por meio de um sistema administrativo reformado (Jones, 1976, p.199). Aparentemente, tudo 

o que se pensava ser necessário para trazer esse "milagre" instantâneo era uma interação de 

dois processos: um deles se tratava da difusão de know-how técnico com um planejamento 

econômico apropriado; e o outro dizia respeito à absorção desses insumos externos pelas 

nações receptoras por meio de uma "Administração de Desenvolvimento". A administração 

do desenvolvimento deveria ser, como modelo ideal, portanto, baseada em máquinas 

burocráticas profissionalmente orientadas, tecnicamente competentes, política e 

ideologicamente neutras. 
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3.3 O conceito de Gestão do Desenvolvimento para a AGD 

 

3.3.1 “Gestão” ou “Administração” do desenvolvimento 

 

Diante da problematização presente em criar uma abordagem paralela à hegemônica 

ocidental, aborda-se, a partir da relação internacional de gestão e as idiossincrasias para uma 

visão “subalterna” do desenvolvimento, a questão de gestão em si, ou “management”, em seu 

termo genérico. Dentro da discussão sobre a diversidade de conceituação na temática de 

relação entre administração e desenvolvimento não há um consenso específico em relação ao 

conceito em si que resume essa ideia, basicamente, se é recomendável a escrita de 

“Administração do Desenvolvimento” ou “Gestão do Desenvolvimento”. Até mesmo dentre 

os termos em inglês, é possível encontrar as duas formas: development administration 

(Dwivedi e Nef, 1992) e development management (Thomas, 1996; Grey, 1999). É possível 

perceber, segundo Brinkerhoff e Coston (1999), que a Gestão do Desenvolvimento incorpora 

mais elementos da Gestão do que a Administração do Desenvolvimento.  

 Entende-se, conforme o contexto utilizado por Paton (1991), que o uso do termo 

administração implica em conotações de autoridade e poder, podendo referir-se a um conjunto 

de ideias, práticas, técnicas e princípios, caso em que tem conotações da indústria e do 

comércio. Essas conotações, sugere-se, podem levar os envolvidos em empresas voluntárias e 

sem fins lucrativos a preferirem se considerar organizadores, coordenadores ou 

administradores. O autor continua, afirmando que a noção de “gerenciamento do 

desenvolvimento” pode ser considera como apenas vestir o que costumava ser chamado de 

"administração de desenvolvimento" com linguagem comercial e, portanto, com ideias de 

valores de indústria e setor privado, mercado, setor em geral, sendo um termo utilizado com 

certa relutância na literatura em virtude de o tema desenvolvimento envolver questões de 

administração pública. 

Entretanto, conforme visto na relação de elementos em Estudos Organizacionais que 

tentam aproximar as ideias de desenvolvimento e administração, a questão do gerenciamento 

é percebida na relação de seu contexto histórico interdependente como um fenômeno 

intrínseco à ideia de relações internacionais entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

Dessa forma, evidencia-se que, além dos elementos próprios de gestão, o termo também 

considera o elemento “management” para uma relação entre empresas, instituições e os 

próprios países para além das fronteiras geográficas.  
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A partir da identificação das diferentes possibilidades de conceitualização inseridas 

nessa temática, independentemente de qual ênfase é dada na relação abordada entre os 

conceitos, é de maneira precedente ponderar que o desenvolvimento é considerado um 

propósito e a gestão, ou administração, é a ferramenta pela qual a intervenção é feita 

(conforme já explicado pela evolução do conceito de management em Estudos 

Organizacionais). Especificamente sobre o desenvolvimento, por ser um construto, portanto, 

em dependência da abordagem sobre administração, o termo pode ser detalhado a partir de 

como é abordado na literatura em Estudos Organizacionais. 

 

3.3.2 O conceito “Gestão do Desenvolvimento” 

 

Para Cooke (2004), há uma “evolução” do conceito de administração do 

desenvolvimento para gestão do desenvolvimento. A partir de uma revisão dos princípios 

atualmente reivindicados sob a direção do gerenciamento de desenvolvimento, embora, 

geralmente, aceito como uma versão recente da administração do desenvolvimento, a 

abordagem de uma gestão para o desenvolvimento faz reivindicações particulares para o 

caráter distintivo em relação à participação e capacitação. A partir desse ponto de vista, será 

considerado na pesquisa este movimento a partir do conceito “gestão de desenvolvimento”.  

Segundo Cooke (2004), Thomas (1996) é um dos autores seminais sobre relacionar as 

ideias envolvendo administração e desenvolvimento. Thomas trabalha com os conceitos 

separadamente para, então, compreender o conceito envolvendo ambas as ideias. Em resumo, 

Thomas demonstra a seguinte relação: 
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Development as: Development Management as: Management as: 

1 Processo de mudança 

histórica 

Gestão de qualquer tipo de tarefa 

no contexto do desenvolvimento. 

"Comando e controle ou 

habilitação", dependendo 

da tarefa. 

2 Esforços deliberados no 

progresso 

Gestão de esforços de 

desenvolvimento, ou seja, 

gerenciamento de intervenção, 

com conflitos de objetivos. 

Se "consenso" ou 

intervenção em interesses 

poderosos como acima; se 

em interesses impotentes, 

"habilitando". 

Tabela 1: Diferenças entre os conceitos “Development”, “Development Management” e “Management”. Fonte: 

Elaboração Própria, baseado em Thomas, 1996 p. 105. 

 

Thomas (1992), ao unir a ideia de gestão e de administração, faz um exercício teórico 

para definir o conceito de desenvolvimento em duas etapas. Nesse sentido, o autor classifica a 

ideia de desenvolvimento como uma abordagem multipolar (Thomas, 1992: p.7): 

a) a gestão do desenvolvimento como um processo histórico de mudança social 

em que as sociedades se transformam  ao longo dos períodos; e  

b) consistente em esforços deliberados, visando ao progresso por parte de várias 

agências, incluindo governos, todos os tipos de organizações e movimentos 

sociais.  

 

Na primeira visão, a de desenvolvimento como processo de mudança histórica, parece 

haver pouca distinção sobre uma visão comum acerca do que seria o gerenciamento de 

desenvolvimento. A relação entre os elementos “desenvolvimento” e “gestão” seria pela 

abordagem conjunta de conceitos e teorias sobre como os objetivos podem ser alcançados nas 

organizações, além de habilidades e estratégias para além de habilidades e estratégias para 

alcançar o desenvolvimento. Essa visão inicial de desenvolvimento está associada a uma ideia 

ortodoxa sobre o tema, conforme classifica Cooke (Cooke, 2001), e que pode ser resumida 

pelos seguintes itens (resumido de Turner e Hulme (1997, p. 13): 

a) O desenvolvimento baseou-se na noção de governo atuante como um instrumento 

benéfico de uma economia em expansão; 
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b) A gestão de desenvolvimento foi sinônimo de administração pública que, em si, era 

sinônimo de burocracia; 

c) Tinha a presença no processo uma tendência elitista: uma minoria esclarecida, como 

políticos e planejadores, estará empenhada em transformar suas sociedades em 

réplicas do Estado-nação moderno; 

d) Seria imputada às nações em desenvolvimento a "falta de capacidade administrativa 

para implementando planos e programas através da transferência de técnicas 

administrativas para melhorar o mecanismo central de governo”; 

e) Considerar o uso da ajuda externa como o mecanismo pelo qual as ferramentas 

ausentes da administração pública seriam transferidas do Ocidente para o 

desenvolvimento de países de Terceiro Mundo; 

f) Há uma cultura reconhecida nos países subdesenvolvidos que atua como um 

impedimento para o uso funcional das ferramentas ocidentais e burocracia weberiana 

dominante. O gerenciamento do desenvolvimento, dessa forma, teve que “superar” tais 

obstáculos culturais que foram vistos como fontes de disfunções burocráticas. 

 

Já na segunda visão de Thomas (1992) sobre o tema, o gerenciamento do 

desenvolvimento foi caracterizado como o gerenciamento de esforços deliberados em 

progresso por parte de uma das várias Agências Internacionais com esses fins, envolvendo, 

dessa forma, uma gestão da intervenção no processo de mudança social no contexto de 

conflitos de objetivos, valores e interesses. Conforme essa visão, como é dependente de ações 

“formalizadas” por parte de instituições, o gerenciamento de desenvolvimento é um processo 

ou uma atividade que pode ocorrer em qualquer lugar, não apenas em países em 

desenvolvimento. Sendo assim, é possível identificar quatro características distintivas das 

tarefas de desenvolvimento dessa perspectiva: 

a) Objetivos sociais externos em vez de organizações organizacionais internas; 

b) Influência ou intervenção em processos sociais em vez de usar recursos para atingir 

metas diretamente;  

c) Metas sujeitas a conflitos baseados em valores;  

d) Importância do processo em si para o “desenvolvimento”, cuja apreciação foi sugerida 

como ponto de partida, e não somente o fim a ser atingido.  

Nessa segunda visão, portanto, não haveria, na gestão de desenvolvimento, tarefa de 

“desenvolvimento” como tal na natureza geralmente conhecida, mas todos os tipos de 
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atividades, com "tarefas" que vão desde a administração pública de rotina até as tarefas 

exclusivas de auxílio social instituídas por essas agências. Em suma, parece que, 

aparentemente, a segunda visão sobre a ideia de desenvolvimento está voltada ao significado 

de esforços deliberados para o progresso, o que mais se aproxima dos elementos levantados 

pelos Estudos Críticos de Gestão de desenvolvimento. Embora muitos tipos de tarefas possam 

ser realizadas em nome do desenvolvimento, nessa visão, há algo específico sobre as tarefas 

que podem ser chamadas de tarefas de desenvolvimento. Realizar uma tarefa de 

desenvolvimento é tentar deliberadamente influenciar o curso da mudança social, ou seja, 

intervir de forma positiva (e "sustentável"). 

 Determina-se, a partir desse ponto, que a ideia que envolve o conceito de 

“desenvolvimento” se aproxima de um projeto ideológico, conforme já havia adiantado 

Williams (1998). O gerencialismo global não seria uma ideologia tradicional, mas a 

“cosmovisão em evolução” e a “prática governante de uma elite globalmente vinculada” 

(Murphy, 2008, p. 33). O gerencialismo global se desenvolve de forma incremental, 

principalmente, em resposta às questões emergentes e em espaços de discussão nos quais a 

elite internacional se encontra presente. Essa caracterização ideológica se originou da 

necessidade de se abordarem as consequências negativas do capitalismo nos países 

metropolitanos e era parte integrante do projeto do imperialismo. Por isso, ideias de 

desenvolvimento que partem, unicamente, dessa visão, podem confundir “Políticas de 

desenvolvimento” e “estudos de desenvolvimento” com a intenção de evoluir 

economicamente a partir do processo de desenvolvimento em sua plenitude.  

Sendo assim, a natureza específica das tarefas de desenvolvimento, com essa segunda 

visão, significa que o gerenciamento de tais tarefas difere da simples ideia de fazer o trabalho 

pelos comumente considerados “melhores meios disponíveis” para tal empreendimento 

(Thomas, 1992). Ressalta-se que há uma relação entre as duas visões a partir do elemento de 

desenvolvimento por meio gerencial.  

Primeiramente, o objetivo da mudança social significa dirigir o esforço para fora da 

organização particular para a qual trabalha, assim como para dentro dela. Em segundo lugar, 

jamais haverá "meios disponíveis" para impor uma mudança social particular; daí a ênfase na 

influência ou na intervenção e, em terceiro lugar, pode não ser acordado qual trabalho tem que 

ser feito (e isso pode não ser um ponto a ser resolvido apenas pela autoridade de um líder). 

Finalmente, e de forma mais geral, ideias como influência, mudança social e sustentabilidade 

apontam para a importância primordial do processo e da continuidade. Não são apenas as 
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agências de desenvolvimento que realizam tarefas de tentar influenciar os processos sociais 

em curso. As políticas e práticas das agências de desenvolvimento e, portanto, as próprias 

tarefas que realizam, são parte integrante dos processos de “desenvolvimento”. 

Ao tomar a segunda visão sobre o desenvolvimento como esforços deliberados para o 

progresso, é que certos elementos especiais, específicos para o gerenciamento do 

desenvolvimento, e que são considerados na primeira visão, se tornam evidentes. Por esse 

motivo, há uma possibilidade complementar entre as duas visões de Thomas (1992), mas não 

distintas. Isso porque, mesmo considerando a gestão de tais esforços deliberados no 

progresso, isso deve estar dentro do contexto do desenvolvimento como um processo 

histórico de longo prazo. No entanto, para Cooke (Dar e Cooke, 2008), o que parece ser um 

consenso é, de fato, moldado aos interesses de uma agência de desenvolvimento poderosa e 

relativa, como um estado ou uma organização internacional. Nesses casos, ainda que seja 

possível intervir nos interesses de grupos pobres e impotentes, isso implicaria 

necessariamente um compromisso com a visão de gestão como “habilitação” para considerar 

os países, após o processo, “desenvolvidos”. A partir daí, em congruência acima mencionada 

entre essa visão e a ideia de gerenciamento de desenvolvimento como um estilo de 

gerenciamento dedicado ao desenvolvimento humano e capacitação, estas ideias entrarão em 

jogo no momento em que instituições estarão envolvidas no processo.  

 Ao considerar a gestão do desenvolvimento a partir desses elementos em congruência, 

é possível evitar o uso do termo para toda e qualquer forma gerencial como genérico, isto é, 

evitar uma terminologia que esteja situada dentro de um processo mais vasto de modernização 

social e econômica, sendo colocado de maneira genérica, seria discutivelmente aceito na 

literatura (Cooke, 2014). Além disso, considerar em sentido único esse modelo gerencial de 

desenvolvimento como somente para destinar a países de terceiro mundo a partir de modelos 

unicamente ocidentais, embora seja coerente em virtude do contexto em que foram 

desenvolvidos historicamente os países, é, ao mesmo tempo, acatar uma terminologia 

amplamente aceita, mas questionável do ponto de vista prático.  

Ainda que esses argumentos de análise independem de uma epistemologia crítica, é 

compreensível que analisar a relação pelo viés “marginal” x “marginalizador” tenha sido uma 

preocupação ao longo da história do compromisso desenvolvimento-administração, até 

recentemente. Com essas premissas, para Thomas (1996, p. 108), o significado mais 

apropriado para gestão do desenvolvimento é “a gestão deliberada de intervenções de 

desenvolvimento”. Esse é, arquetípica e atualmente, o caminho pelo qual perpassam as 
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organizações multilaterais e bilaterais, mais frequentemente, Organizações Não 

governamentais (ONGs) e organizações internacionais para agenciamento de fomento de 

programa de combate à pobreza, como o Banco Mundial (Turner e Hulme, 1997).   

Em níveis operacionais de pesquisa sobre temática, seguindo uma perspectiva macro, 

estas funções das organizações multilaterais ocorrem de maneira mais polarizada. Segundo 

Brinkerhoff e Coston (1999, p. 350), a Gestão do Desenvolvimento, como um processo, opera 

em três níveis: primeiro, em termos dos agentes individuais envolvidos pelos processos de 

consulta e pelo desenvolvimento organizacional a partir das necessidades e dos valores dos 

agentes que serão atendidos; segundo, no nível organizacional, se as ações individuais ou as 

organizações múltiplas estiverem focadas em estruturas e processos organizacionais por meio 

dos quais os planos sejam implementados; e, terceiro, no nível dos setores – setor público, 

sociedade civil e setor privado –, pendências mais amplas, referentes a governança, são 

endereçadas, como participação, prestação de contas, transparência, capacidade de resposta e 

papel do Estado, o que promove a emancipação nas dimensões sociais e políticas” 

(Brinkerhoff e Coston, 1999, p. 350).  

A partir desse diagnóstico, pode-se dizer a respeito das considerações acerca da 

Gestão do Desenvolvimento que o que as mesmas apresentam em comum, além da adição da 

sociedade civil e do setor privado ao Estado como veículos de desenvolvimento, são as 

diferenças concernentes à Administração do Desenvolvimento. Além de ser possível perceber 

uma maior utilização de elementos de “gestão” do que de “administração” na maioria dos 

aspectos, há, nessa disciplina, uma ênfase na utilização de abordagens da gestão participativa, 

assim como abordagens desenvolvidas especificamente para a temática que relaciona 

administração e gestão. Além disso, o desenvolvimento é contestado teórica e praticamente. 

Tal contestação é evidenciada pela faceta da “Gestão do Desenvolvimento como valores”, 

teorizada por Brinkerhoff e Coston, e pelo argumento de Thomas (1996, p. 102), segundo o 

qual os objetivos do desenvolvimento, envolvendo transformação social, são “fortemente 

suscetíveis a conflitos de valor derivados de diferentes concepções de ‘progresso’ e 

desenvolvimento, assim como de divergências de interesses”. 

 

3.3.3 “Toward Global Management”: aproximação teórica entre AGD e 

International Management 
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Partindo da evolução dos estudos críticos sobre o desenvolvimento por meio da gestão 

(Cooke, 2004; Dar e Cooke, 2008; Gulrajani, 2009; Cooke e Faria, 2013), outra nomenclatura 

inserida em Estudos Organizacionais é a ideia de “management” e de “International 

Management”, ao inserir uma questão de desenvolvimento do Terceiro Mundo a partir de uma 

visão administrativa (Escobar, 1995a). Essa visão de “gestão internacional do 

desenvolvimento” inclui o nascimento e a multipolaridade do termo management, que 

envolveu a disseminação do modo de administrar americano a partir da hegemonia dos 

Estados Unidos perante o mundo no contexto da Guerra Fria.  

A divisão acadêmica responsável pelo International Management (IM, ou Gestão 

Internacional) concentra-se em conteúdos relacionados à teoria, pesquisa e prática de gestão 

que abordam questões para além das fronteiras entre os países e continentes, incluindo, 

portanto, o elemento transcultural em suas análises. Os tópicos abordam desde a origem dos 

termos relacionados à gestão em determinados países, à competitividade internacional de 

empresas, indústrias e países, além de estudos de gestão comparativa envolvendo dois ou 

mais países. Embora tenha sido um tema de abrangência para vários países, historicamente, o 

IM se concentrou em questões internacionais lideradas por Estados e governos ocidentais 

(Guedes e Faria, 2007), envolvendo elementos associativos entre gestão e modernização no 

mundo. 

A bandeira de "Modernização do Terceiro Mundo", em prerrogativa do uso do 

gerenciamento a partir dos ideais anglófonos, foi conceitualizado por Alcadipani e Rosa 

(2013) como gerenciamento “Grobal”. Esse modelo tratava de envolver tentativas concretas 

de desenvolver as nações do Sul por meio da imposição de uma história e um design social 

característico do mundo ocidental. Embora tenha sido executado em uma escala global, o 

respectivo modelo teve influência significativa na América Latina, sendo o padrão utilizado 

até mesmo como paradigma para a criação dos cursos superiores em administração 

(Alcadipani e Bertero, 2012; Vale et al., 2013, Barros, 2014; Carneiro, 2015, Barros e 

Bertero, 2016).  

Independentemente do país que tenha recebido esse tipo de intervenção “grobal”, 

pode-se dizer, conforme Escobar (1995b), que é consenso o posicionamento sobre essa 

influência global. Isso, ao afirmar que o modelo ocidental seria o ideal para a modernização, o 

que tornou outras histórias e modos de vida como inferiores e, de maneira dedutiva, a 

imposição e aceitação de conhecimento “grobal” na gestão da América Latina poderia ser 

visto como subordinação prática de gestão local. Para Alcadipani e Rosa (2013), para o 
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triunfo da modernidade ocidental, esse conhecimento pode ser considerado, a partir dessa 

hipótese, como uma abordagem de olhar a modernidade por meio das lentes de colonialidade.  

Ainda assim, embora a definição tradicional de gestão internacional para além das 

fronteiras representasse, tradicionalmente, apenas os interesses e necessidades das grandes 

empresas advindas de países do Norte, é presente o argumento de que "gestão internacional" 

realmente se aplica a um amplo espectro de "organização projetos em todo o mundo" 

(Boddewyn et al., 2004, p. 196). Isso porque, sobretudo, desde o início da década de 1990, a 

globalização exigiu uma grande quantidade de esforços, habilidades e recursos – por parte de 

organizações privadas e públicas em países desenvolvidos e em desenvolvimento - para 

permitir que gerentes, executivos, funcionários públicos e pesquisadores pudessem lidar com 

uma nova realidade e desafios inerentes.  

Dessa forma, o campo de IM, sob liderança americana voltada aos estudos de 

Estratégia empresarial (Guedes e Faria, 2007), foi pressionado por novas demandas de análise 

de fato “global”, embora não tenha abordado efetivamente a gestão internacional nesse 

parâmetro. Assim, o campo IM colocou uma ênfase excessiva em interesses e atores privados, 

o que resultou em campos marginalizados historicamente relacionados ao domínio público 

(Acedo e Casillas, 2005), ainda que o contexto globalizado exigisse uma análise de acordo 

com a realidade cada vez mais integrada.  

Outra característica de atuação do IM em pesquisas é que o tema foi difundido em 

todo o mundo como "neutro" e "universal" por meio da organização do conhecimento 

científico baseado em disciplinas. Esse fato pode ser até mesmo relacionado com a evolução 

da ideia de “desenvolvimento” que, conforme anteriormente visto, tinha como pressuposto 

uma gênese “científica” e, portanto, imparcial. Entretanto, isso não isentou a construção de 

um modelo de gestão internacional de desenvolvimento que se pretendeu ser universal, mas 

acabou fomentada pelo movimento hegemônico imposto para colonizar "outras" formas de 

entender e moldar a realidade (Ibarra Colado, 2008).  

Por consequência, ainda que o movimento fosse de produção de “verdades absolutas e 

isentas de individualidades” (Mignolo, 2003), o que ocorreu foi, nesse aspecto internacional, 

um fortalecimento de uma sociedade caracterizada por interesses, regras, instituições e 

organizações comuns e que justificariam, portanto, os fatores de desenvolvimento a partir 

desse viés. Assim como na área de Estudos Organizacionais, essa lógica é alimentada a partir 

da perpetuação de conhecimentos estratégicos voltados para a manutenção e reprodução da 
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diferença colonial no contexto da globalização, legitimando, em certa medida, o domínio 

corporativo da economia mundial (Ibarra-Colado, 2006, p. 468).  

Portanto, pode-se dizer que IM privilegia o contexto ociedental, em consideração a 

outros países, quando o conhecimento das diferenças econômicas, políticas, institucionais e 

culturais é importante para as estratégias e operações das grandes corporações de países do 

Norte (Guedes e Faria, 2007). Em outras palavras, um conceito de gestão internacional do 

desenvolvimento que tenta se mostrar neutra acaba recaindo nas mesmas questões polares 

voltadas ao mundo ocidental de maneira hegemônica. Por isso, e em conjunto com seu 

aspecto liberal
20

, a IM potencializa a posição geoestratégica ocidental sob o modelo de 

globalização tomado como inevitável e universal (Ibarra-Colado, 2006).  

De forma geral, entende-se que o IM, como corrente teórica, se volta à área de gestão 

internacional na tentativa de explorar as maneiras pelas quais a América Latina pode 

contribuir para a área de gestão do desenvolvimento (Alcadipani e Faria, 2013), isto é, de 

modo mais abrangível e visível perante os olhos do mundo. Enquanto o IM se preocupa com 

diferentes práticas e interações entre países “colonizados e colonizadores” historicamente, a 

Gestão para o Desenvolvimento (Thomas, 1992) foca na questão do desenvolvimento de 

governos do Terceiro Mundo a partir de uma determinada época. Essa perspectiva, segundo 

Cooke (2004), refere-se ao conjunto de teorias e práticas gerenciais amplamente distintas e 

típicas do Primeiro Mundo que são aplicadas no Terceiro Mundo e influenciam sua 

constituição, podendo se constituir como uma área da Administração por utilizar algumas 

técnicas e a linguagem da Gestão. 

Com o foco em organizações, a abordagem de AGD teria, até o final da década de 

1990, alguns pressupostos específicos para a análise sob o ponto de vista de desenvolvimento 

(Brinkerhoff e Alvesson, 1999). Primeiramente, há um paradigma do desenvolvimento que 

considera os países como unidade básica de análise. Em segundo lugar, enquanto a Gestão 

considera que seus assuntos principais – organizações que são gerenciadas – estejam inseridos 

na modernidade ou, em alguns casos, na pós-modernidade, a AGD considera que seus 

assuntos principais – países que são gerenciados – ainda precisam chegar à modernidade, 

sendo vistos como carentes de desenvolvimento.  

                                                 
20

 Mostra-se importante mencionar o caráter liberal por vezes adotado nos aspectos relacionados à 
área International Management. Pode-se deduzir que esse posicionamento econômico, por vezes, 
potencializa a visão hegemônica ocidental para modelos de desenvolvimento. 
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Portanto, o pressuposto teórico em AGD e a abordagem gerencial envolvem um 

“senso comum e de uma realidade dada como certa pela Gestão”, em que “a Gestão é o que os 

gestores fazem” (Grey, 1999, p. 569), ou seja, uma confluência entre um conjunto 

determinado de atividades gerenciais específicas e uma categoria ocupacional dotada de 

identidade gerencial própria. Sendo mais do que uma comparação entre diferentes grupos de 

tecnocratas e de tecnocracias, é possível afirmar que a linguagem discursiva e as práticas 

gerenciais advindas desses grupos, instituições e organizações da Gestão são utilizadas em 

AGD. 

Em análise comparativa entre as correntes teóricas, a abordagem de pesquisa não se 

concentra em uma diferenciação entre ambas, mas no aprofundamento histórico-analítico das 

relações internacionais em management para compreensão do que se elabora por 

desenvolvimentismo de países do Terceiro Mundo. A partir da noção de neocolonialismo para 

além dos aspectos históricos, entende-se que a internacionalização organizacional é, nesse 

contexto, uma continuação de projetos coloniais (Mignolo, 2006). E, nesse processo, o 

elemento gerencial permeou um modelo de intervenção por parte do modelo ocidental para 

“contribuir” com o desenvolvimento de países em subdesenvolvimento, tornado esse um ideal 

para o desenvolvimento de acordo com os modelos ocidentais (Dar e Cooke, 2008). 

   Conforme estudo de Locke (1996), o principal conjunto de pressupostos de 

desenvolvimento em países marginalizados é relacionado à construção de capacidade 

administrativa efetiva, sobretudo, a pública. Nesses países, essa premissa envolve um desafio 

para a eficácia do estado pós-colonial na gestão do processo de desenvolvimento em 

contextos de globalização, já que esse processo pressupõe uma postura normativa de 

emancipação e de suporte às nações para que desempenhem papéis efetivos no 

estabelecimento e no suprimento de suas próprias necessidades (Brinkerhoff e Coston, 1999, 

p. 349). Além disso, essa premissa envolve um reconhecimento de sua história de 

desenvolvimento não como um estado, mas como prerrogativa para ações futuras de 

empoderamento diante da realidade global por parte desses países de Terceiro Mundo. Esse 

desafio, por fim, busca contestar o reducionismo da gestão do ponto de vista internacional que 

nos leva a pensar sobre o nosso presente, considerando a centralidade da alteridade para ser 

possível avançar em direção a um mundo multipolar culturalmente por meio de um diálogo 

que já não está preso nas ilusões de um modelo universal ou de um crédito único (Imasato, 

Martins e Pieranti, 20119).  
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Sendo assim, entende-se como gestão do desenvolvimento a área dedicada não 

exclusivamente às “nações” de Terceiro Mundo como um todo, mas aos diferentes setores 

envolvidos no processo de desenvolvimento. Justifica-se, novamente, a opção pelo termo 

“gestão” do desenvolvimento voltado às estruturas de governos e órgãos público e, por 

consequência, a uma questão de dar forma à operação dos estados-nação, como apontado por 

Ferguson (1990). 

 

3.4 Os delineamentos da gestão do desenvolvimento para a administração pública 

 

A administração pública voltada ao desenvolvimento é um aspecto histórico da era 

pós-independência, quando os governos incipientes na Ásia e na África procuraram 

reestruturar novas administrações soberanas (Warrington, 1999). Com o estado como o motor 

de desenvolvimento presumido, e o desenvolvimento ostensivamente susceptível de 

planejamento deliberado, a administração do desenvolvimento tornou-se um dispositivo para 

orientar os esforços de desenvolvimento de gestores públicos. Promover o crescimento 

econômico por meio da burocracia de acordo com um modelo ocidental de autoridade 

administrativa racional tornou-se, então, a ciência da “Administração do Desenvolvimento” 

(Hughes, 2003). 

As políticas orientadas para o processo de desenvolvimento tiveram como pressuposto 

uma maior rigidez na forma de controle adotada, seguindo, assim, os pilares do gerencialismo. 

Sob o ponto de vista da ordem pública, entende-se por gerencialismo o modelo de gestão 

fundamentado na vertente gerencial a ser constituída por pilares da administração racional 

voltada à eficiência e otimização de recursos organizacionais (Klikauer, 2013) e que floresceu 

a partir dos governos característicos de ordem neoliberal (Klikauer, 2002). Ainda que seja 

complexa a formação de uma unidade conceitual sobre o termo (Teelken, 2012), sua definição 

direciona-se a um modelo ideal de época para o que se refere à teoria e prática organizacional 

(Shepherd, 2017), adentrando na abordagens sobre o neoliberalismo.  

Dessa forma, pode-se entender como gerencialismo o conjunto de crenças, ideias e 

práticas com base no pressuposto de que a adoção de mais e mais estruturas de gestão 

“melhores” resolverão problemas sociais e problemas econômicos (Wood Jr., & Paula, 2008), 

por isso sua associação com o desenvolvimento de países de Terceiro Mundo. Diferentemente 

dos processos burocráticos tradicionais, os que enfatizam os precedentes regulatórios para os 
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procedimentos administrativos, o gerencialismo é direcionado ao alcance de resultados por 

meio de flexibilização de processos (Seabra, 2001).  

A aplicação desses preceitos gerenciais esteve em contexto da gestão pública como 

um dos principais argumentos para as mudanças nos processos gerenciais em países carentes 

de desenvolvimento, por vezes, receitados em modelos de reformas administrativas. Além de 

uma imposição de necessidade própria de desenvolvimento, esse movimento gerencialista 

teve relacionamento com os movimentos contemporâneos relacionados à pressão por vias de 

modernização. Conforme relata um autor da administração pública na Tailândia, um dos 

países nessa situação, a partir dessa época, o "assunto da burocracia adquiriu um novo brilho, 

resultado das preocupações atuais com o surgimento de uma série de novas nações” (Siffin, 

1966 apud McCourt e Gulrajani, 2010p. 82).  

A promoção do gerencialismo em administração pública foi um dos pilares para a 

abordagem teórica da Nova Administração Pública (New Public Management). Sob vários 

argumentos de seu surgimento estar relacionado às transformações econômicas decorrentes 

dos eventos do final do Século XX, a NAP surge como alternativa aos modelos burocráticos 

preexistentes em um momento contemporâneo. As principais críticas ao modelo tradicional de 

gestão eram relacionadas às características negativas de performance que o estilo causaria, 

como ineficiência, morosidade e, especificamente, no estilo público, a disparidade com as 

necessidades dos cidadãos (Motta e Schimitt, 2013). Essas críticas reúnem o principal 

embasamento teórico dos modelos pós-burocráticos, sendo a NAP considerada como um 

desses modelos.  

Mais do que a melhoria de processos, esses modelos pós-burocráticos emergidos no 

contexto do final do Século XX têm como pressuposto para a implementação de processos 

gerenciais em administração pública o cenário de prática ideal para que os países alcançassem 

condições de desenvolvimento econômico e social (Secchi, 2009). Apesar de um dos pré-

requisitos necessários para essas transformações fosse a presença de um estilo de governança 

democrática, o modelo gerencialista para as políticas públicas é relacionado com indicações 

normativas para o planejamento e execução de ações voltadas ao desenvolvimento de países à 

margem do globo. Assim, é certo que o modelo tradicional de administração pública 

desempenhou um papel histórico na evolução econômica em nações subdesenvolvidas 

(Sarker, 2006), mas a transformação pós-burocrática, desde meados da década de 1970, foi 

crucial para esses países, tanto em políticas internas como externas. Inclusive, em países 
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asiáticos, a forma gerencial de desenvolvimento era vista como ferramenta de competitividade 

global (Hsieh, 2012).  

De forma geral, o modelo de gestão do desenvolvimento esteve associado à questão da 

administração pública nessa realidade de crítica aos modelos tradicionais burocráticos em dois 

fatores. Primeiramente, o desenvolvimentismo na gestão pública de países periféricos esteve 

associado a uma política de reformas administrativas planejadas pelos governos dirigentes em 

um contexto contemporâneo ao desgaste dos modelos públicos tradicionais. Em princípio, 

essas reformas foram colocadas como prognóstico para o desenvolvimento em um cenário de 

inflação crescente, custos excessivos e burocracias excessivas, requerendo, assim, um 

princípio de intervenção estatal (Hughes, 2003). 

O segundo elemento relacionado ao propósito de desenvolvimentismo diz respeito ao 

papel de instituições multilaterais no processo de gestão do desenvolvimento em países de 

terceiro mundo. Essas organizações internacionais sugeriram não somente o impulso por 

reformas econômicas e políticas, conforme o primeiro elemento, mas também um 

posicionamento de orientação estrutural deliberante considerada o “melhor caminho” para 

promover o desenvolvimento (Cooke, 2004). De fato, existem projetos internacionais de 

modernização gerencial em organizações públicas conduzidas por organizações 

internacionais, tais como, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento (OCDE).  

Em ambos os fatores, tanto na atuação das organizações multilaterais como no 

receituário para implantação de reformas estruturais na gestão pública, os elementos que 

compõem o gerencialismo aparecem como parâmetro para reestruturação em vista de uma 

economia governamental mais produtiva (McCourt, 2008). E, do ponto de vista da 

administração pública, a padronização desse discurso de prescrição política, e ainda por parte 

do primeiro mundo, a partir das agências multilaterais e por parte de cargos executivos em 

cada país, tinha como elementos a liberalização do comércio, a privatização, a 

desregulamentação, as reformas fiscais e o foco na eficiência governamental (Imasato, 

Martins e Pieranti, 2011). Deduz-se que o gerenciamento por parte de nações desenvolvidas 

representa, pela natureza das atividades e pelos fins encontrados nas “missões”, um 

subconjunto de gestão da administração pública, ainda que isso mascare os discursos 

influentes dessas nações sobre como o Terceiro Mundo deveria ser gerenciado. Conforme 

aponta Motta e Schmitt (2013, p. 198): 
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Assim, a administração para o desenvolvimento encontrou uma área geográfica nova 

para estudos administrativos, a partir da ideia de execução de projetos demandados 

por nações desenvolvidas a serem aplicados em países do Terceiro Mundo. 

Especificamente na época da década de 1990, todas as propostas da época visavam 

em parte uma transformação significativa da gestão pública. Havia uma 

“globalidade” de pensamento: presumiam-se todos os projetos públicos como fonte 

do desenvolvimento e da equidade no acesso à renda e aos bens e serviços. Como 

disciplina acadêmica, a administração para o desenvolvimento tornou-se um 

conjunto de diagnósticos e prognósticos administrativos, limitados não só pela visão 

conceitual, mas também pelas dimensões administrativas das nações mais 

desenvolvidas: pouco de teórico e culturalmente novo havia sido formulado. Nesse 

sentido, a evolução da teoria tornou-se reflexo da evolução da teoria administrativa e 

organizacional nos países mais avançados (Heady, 1959 apud Motta e Schmitt, 

2013, p. 198). 

 

Entretanto, ainda que as reformas promovidas a partir das diretrizes da NAP 

atingissem um senso em torno do sentido de desenvolvimento para os países receptores, 

muitas delas tiveram um resultado diferente do sentido de sua promoção, afetando o status 

quo das estruturas de poder existentes de forma limitada (Murphy, 2008). E, ainda que o 

estudo sobre impacto de reformas gerenciais na administração pública requeira maior atenção 

acadêmica para a perspectiva social (Manning, 2001), entende-se que há relação entre a 

promoção do gerencialismo por meio de reformas “indicadas” internacionalmente e o 

desenvolvimento dos países receptores, concentrando-se mais a nível macro em medidas 

político-econômicas do que estatais ou municipais (embora estas existam) (Walsh-Führing, 

2018
21

).  

 

3.5 A abordagem da gestão do desenvolvimento no contexto da América Latina 

 

3.5.1 A gestão do desenvolvimento a partir do olhar do “subalterno
22

”? 

 

Conforme visto, há uma aproximação entre a ideia de gestão do desenvolvimento e a 

abordagem crítica a partir da noção de colonialidade (Quijano, 2005), uma vez que isso 

implica discutir sobre relações entre países com diferentes posições globais e exercendo 

funções desiguais relacionadas a recursos e autoridades do ponto de vista da administração 

                                                 
21

 O autor, inclusive, utiliza um termo específico para abordar a função dos países subdesenvolvidos 
ao receberem a NPM como modelo para a gestão pública. O termo “gatekeeper” simboliza o papel de 
filtro que os administradores públicos passariam a ter para tomada de decisão diante do contexto de 
influência na época. A hipótese central do autor é a introdução do modelo da NPM, genuinamente 
criada a partir de princípios descentralizadores, acabou por criar, contraditoriamente, uma posição 
centralizadora de criação e gestão de políticas públicas. 
22

 Termo utilizado com referência ao trabalho seminal sobre o assunto em Estudos Organizacionais 
de Rosa e Alcadipani, (2013). 



82 

 

internacional.  Essas relações, por sua vez, implicam não só na desigualdade, mas em 

sucessivas e históricas tentativas de superação das diferenças por meio de perspectivas 

dominantes, tradicionalmente, anglo-saxônicas, e consideradas modelos de referência para 

implantação e gestão. Reconhecer que a administração carrega resquícios coloniais implica 

dizer que o gerenciamento do desenvolvimento de nações envolve, de fato, as intervenções do 

Primeiro Mundo nas operações de estados e sociedades do Terceiro Mundo.  

Entretanto, a dificuldade em apresentar uma alternativa a essa literatura não é 

justificada somente pela tradição anglo-saxônica, ainda que esta seja a principal (Rosa e 

Alcadipani, 2013). As dificuldades em elaborar abordagens dos “subalternos” sobre a gestão 

de desenvolvimento são perpetuadas, muitas vezes, também por uma razão cultural-ideológica 

(Ortiz, 1994), que é a tendência de construir sobre o desenvolvimento dois polos separados de 

análise. Nessa opção, as análises são feitas ao abordar um lado “global” que se concentra em 

promover uma homogeneização como sistema único para eliminar as diferenças (Alcadipani e 

Rosa, 2011) e abordar um outro lado “subalterno” que assume nessa abordagem, 

necessariamente, uma posição passiva de desenvolvimento.  

Por consequência, apesar de bem-intencionado cientificamente, um viés alternativo de 

análise sobre a gestão do desenvolvimento a partir de perspectiva do “subalterno” envolve 

algumas fragilidades teóricas. Primeiramente, ocasionadas pela dificuldade de conceituação 

sobre o que é de fato administração ou gestão do desenvolvimento, tendo em vista que são 

termos diferentes, ainda que sob a mesma perspectiva epistemológica. O real objetivo 

gerencial dessas possíveis intervenções locais é questionado quando é analisado um lado 

diferente do que tradicionalmente é exposto, isto é, o que de fato relacionado a 

“desenvolvimento” seria objeto dessas ações quando não é colocado em evidência o papel de 

nações desenvolvidas, detentoras de técnicas, da experiência e até de um conhecimento 

hegemonicamente considerado como ideal.  

Para ir além dessa dicotomia de polos de abordagem, o termo “mundialização” é 

utilizado nas tentativas teóricas para a designação da gestão do desenvolvimento (Ortiz, 

1994). O termo envolve abordar a temática da gestão do desenvolvimento não em uma 

perspectiva de dois distintos processos, um para a totalidade e outro para a particularização, 

mas a perspectiva da diversidade para a compreensão do desenvolvimento como um processo 

dinâmico. Nessa abordagem, a partir do “subalterno”, fatores são considerados para além das 

dimensões externas do subdesenvolvimento como determinantes para a gestão de países nessa 



83 

 

situação, sendo introduzidas nas pesquisas perguntas e respostas “esperadas” sobre as 

complexidades da gestão da política de desenvolvimento nas sociedades pós-coloniais.  

Ao longo da abordagem acerca das complexidades na administração do 

desenvolvimento, a temática passou de uma preocupação inicial com a teoria administrativa 

típica de um contexto em desenvolvimento, entre as décadas de 1960 e 1970, para uma 

preocupação prática com a implementação da política de desenvolvimento em uma realidade 

que persiste até os dias atuais (Turner e Hilme, 1997).  Esse movimento reflete "mudanças de 

paradigma" dentro da ciência política geral, que é um campo de estudo no qual a 

Administração Pública está intimamente relacionada com o funcionalismo estrutural e a 

economia política e, a partir dessa evolução, com a análise das políticas públicas dos anos 80 

(ver Higgott, 1983). 

De fato, reconhecer as limitações e proporcionar novos estudos para uma alternativa 

dos “subalternos” é iniciativa para promover mudança de status. O reconhecimento de 

diferentes mundos e visões de mundo exige recriar diálogos e discussões para produzir um 

projeto “civilizável” do ponto de vista do desenvolvimento (McCourt, 2008). Essa condição 

de possibilidade, conforme apontam Guedes e Faria (2010, p. 234), reside no “diálogo 

permanente, aberto e inclusivo entre muitos mundos, a fim de garantir a coexistência de cada 

um sem subjugar um para o outro”. Dado esse propósito de construção, legitimação e difusão 

de uma crítica perspectiva subalterna de gestão do desenvolvimento - reconhecendo, dessa 

forma, que representar os mundos e vozes diversos que existem na América Latina “não é 

uma tarefa fácil” (Ibarra-Colado, 2007, p. 2), argumenta-se que a área internacional de 

gerenciamento para o desenvolvimento de países de Terceiro Mundo deve conter, em um 

primeiro argumento, elementos interdisciplinares de forma que essa perspectiva “alternativa” 

se torne menos distante de uma intenção e mais próxima de estudos concretos (Alcadipani e 

Rosa, 2011).   

A interdisciplinaridade é requerida pelo fato de o elemento “desenvolvimento” ser, 

assim como a própria área de gestão, um conceito de amplitude analítica e estar presente em 

diferentes áreas como a Economia, Ciência Política e Administração. A área de Estudos 

Organizacionais também não só permite como exige esse tipo de intercâmbio de ideias entre 

áreas. E não menos importante, mostra-se relevante esse argumento da interdisciplinaridade 

para a gestão do desenvolvimento no sentido de aproximar elementos da Administração 

Gerencial com a Administração Pública, despriorizando uma seleção de termos exclusivos de 

uma área em detrimento da outra. 
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Outro ponto de observação sobre a construção de uma perspectiva “subalterna” (no 

caso da pesquisa, uma perspectiva latino-americana) está relacionado a um tipo específico de 

"pluriversidade”, como evidenciado por Faria, Ibarra-Colado e Guedes (2010, p. 110). Isso 

parte da premissa de que a construção de debates para além dos resultados obtidos pelas 

perspectivas críticas sobre o assunto em uma era de globalização teria que se basear na 

aceitação do fato de que "diferentes visões do mundo podem coexistir" (Cox, 2007 apud 

Faria, Ibarra-Colado e Guedes, 2010). Essa constatação implica em abordar esses assuntos om 

vistas a atenuar elementos que fazem perdurar os resquícios de colonialidade e não uma 

tentativa de eliminação das causas Essa abordagem, ainda que questionável sob o ponto de 

vista crítico, pode fomentar análises a partir dos dados obtidos em realidades advindas dos 

olhares dos “subalternos”. Entende-se que a construção de uma crítica perspectiva latino-

americana é uma forma de criar melhores condições para "encontros entre culturas da 

diferença e a construção conjunta de significado e identidade em tais encontros" (Westwood e 

Jack, 2007 apud Faria, Ibarra-Colado e Guedes, 2010) não apenas em termos globais, mas 

também na própria América Latina. 

Assim, a partir da construção dessa versão do subalterno, é possível descrever uma 

relação mais literal entre colonialismo e gestão (Guedes e Faria, 2010). Há, simultaneamente, 

nessa abordagem, uma continuidade e uma desfocagem sobre as narrativas predominantes em 

gestão do desenvolvimento. Esse conflito é simbolizado pelo aumento do uso do termo 

"governança" ao invés de "estruturas e mecanismos” (Brinkerhoff, 2000 p. 602) para 

descrição dos processos que implica, ao gerir os assuntos públicos, uma associação a “acordo” 

entre países do que, de fato, uma “imposição”, permanecendo uma relação de aceite de regras 

e procedimentos de um governo em sobreposição ao outro. Além disso, a partir de uma 

problemática que ultrapassa os limites das discussões colonialistas, a autoterminologia 

universal e deslocada de ‘Administração do Desenvolvimento’ ou ‘Gestão do 

Desenvolvimento’ perde o seu sentido (Cooke, 2014), já que ela mascara a direção do sujeito-

objeto e a geopolítica do seu lócus de enunciação.  

Por essa tradição que parece perdurar, ainda que haja alternativas de pesquisa que 

tentem diversificar essa visão, a definição de gestão do desenvolvimento voltada para IM foi 

mais crucial nos EUA do que em outros países e regiões (art IM). As definições tidas como 

ideias de gestão e, consequentemente, sobre o desenvolvimento a partir de elementos 

gerenciais, têm o cenário americano como formação do ideário desde meados do Século XX 

(Alcadipani e Bertero, 2012). Esse ponto, bem como os “silêncios” (Cooke, 2014) de pesquisa 



85 

 

sobre a perspectiva de países subdesenvolvidos em contextos políticos e econômicos 

específicos, são considerados problemáticos (Ibarra-Colado,2006), pois relevam 

considerações de pesquisas que são fatores críticos de análise. Muitos estudos, ainda que 

deixem claro o propósito de abordagem crítica, acabam por desenvolver uma perspectiva 

universal ao construir"a perspectiva latino-americana”, perpetuando o argumento atual na 

literatura norte-americana de que o núcleo da IM compreende um forte compromisso com 

questões transcultural, diversidade e eclecticismo (Alcadipani, 2010). 

 

3.5.2 O modelo NADAM e seu desenvolvimento na literatura 

 

Em gestão do desenvolvimento, o termo utilizado para uma abordagem latino-

americana é, conforme aponta Cooke (Cooke, 2014), ‘Administração e Gestão do 

Desenvolvimento do Atlântico Norte’ (‘North Atlantic Development Administration and 

Management’ - sigla em Inglês
23

). Por definição, o NADAM generaliza o que, em uma 

terminologia adicional, Brinkerhoff (2008 p. 985) chama de “países pobres”. Até então, o que 

prevalecia sobre o campo era uma abrangência que envolvia o próprio conceito de gestão, 

denominada de Administração e Gestão do Desenvolvimento.  

Assim, o que era denominado, quase que exclusivamente, como Administração do 

Desenvolvimento como disciplina acadêmica e voltada à lente daqueles que pertenciam aos 

países subdesenvolvidos foi debate de posicionamentos críticos sobre o real poder de 

exploração dos níveis sobre o que essa parte do globo necessitaria do ponto de vista do 

desenvolvimento. A área também questionava como seriam construídos os próprios modelos 

adotados para tais fins qual seria o status desses países antes e após os processos de 

desenvolvimento. Por esse motivo, pode-se dizer que a área tornou-se um conjunto de 

diagnósticos e prognósticos administrativos, já que as pesquisas realizadas nesse campo 

valorizaram excessivamente os aspectos das técnicas gerenciais e relegaram a teoria (Motta, 

1972).  

Na década de 1970, Motta (1972), um dos autores seminais no Brasil sobre a temática, 

já alertava para uma discrepância entre o que era produzido em países desenvolvidos e em 

países subdesenvolvidos, para ele, denominado como administração do desenvolvimento. 

Motta destaca dois problemas básicos – tanto da perspectiva empírica quanto da teórica – da 

                                                 
23

 Há na teoria também o termo SWIMMING para especificação da abordagem latino-americana.  
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administração para o desenvolvimento. Primeiramente, no que se refere aos fins, o autor 

constata que a visão de futuro dos países subdesenvolvidos é a imagem e semelhança dos 

países desenvolvidos. Nesse sentido, a administração para o desenvolvimento estaria 

buscando mapear as diferenças e obstáculos para conversão de sociedades tradicionais em 

transicionais e, de forma sucessiva, em modernas (os países desenvolvidos). Em segundo 

lugar, no que se refere aos meios, o autor constata que a forma básica de promoção de 

capacidade de governo consiste na implementação de um padrão de burocracia governamental 

ortodoxa, inspirada no modelo-ideal weberiano e orientada para eficiência e eficácia, 

refletindo um deslumbramento pela evolução das concepções de gestão dos países 

desenvolvidos. 

Em outras palavras, o que se pensava sobre um modelo de gestão de desenvolvimento 

na América Latina é que havia, basicamente, uma versão “desenvolvida” sobre a 

administração, além de uma visão “subdesenvolvida” sobre a administração. Nas nações mais 

desenvolvidas, os trabalhos realizados por pesquisadores no âmbito da administração para o 

desenvolvimento procuraram, na maioria das vezes, justapor modelos teóricos e informações 

práticas com o intuito de revelar discrepâncias (McCourt e Gulrajani, 2010). Apesar de 

coletarem um grande número de informações, esses estudos mais serviram para demonstrar a 

preferência de pesquisa por condições culturais peculiares, bem como para descrever a 

ineficiência e a ineficácia como obstáculos à modernização administrativa, do que para 

construir uma base sólida de teorização adequada à administração para o desenvolvimento. 

Nas nações em desenvolvimento, os estudos têm sido caracterizados por uma perspectiva de 

deslumbramento pela evolução da teoria administrativa e organizacional nos países 

desenvolvidos (Guedes e Faria, 2010).  

Entende-se que a área de administração do desenvolvimento era, numa perspectiva 

latino-americana, a “aplicação prática da teoria de modernização” (Turner e Hulme, 1997, p. 

12). A modernização requerida pelas nações, influenciada pelas transformações 

socioeconômicas ao longo do Século XX, traduzia os aspectos gerenciais como elementos 

padronizados e reconhecidos em níveis “globais” (Covre, 1991; Curado, 2001; Spiandorello, 

2008), embora pelos moldes ocidentais, conforme a construção de subalternidade em Estudos 

Organizacionais (Rosa e Alcadipani, 2013). Dessa forma, os trabalhos advindos de uma 

tentativa latino-americana esforçam-se em falar da gestão do desenvolvimento pelo aspecto 

“global” (Alcadipani e Rosa, 2011), pouco se discutindo como essa transferência de 

elementos, como ideias, capital, influências, entre outros, suprimiu conhecimentos e 
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experiências desenvolvidas localmente ao mesmo tempo que permitiu o requerido 

“desenvolvimento”.  

Alguns trabalhos, principalmente, os que abordaram o caso dos países do Sul (como 

Alcadipani e Rosa, 2013), tentam desnaturalizar a gestão global ao abordar este tipo de 

gerenciamento como uma alternativa à atual visão anglo-centrada, levando à possibilidade de 

analisar as localidades influenciadas pelo gerenciamento global a partir do hibridismo, isto é, 

analisar a intervenção a partir das características do país destino, valorizando, dessa forma, as 

realidades locais. Estudos classificados como “Estudos Críticos de Desenvolvimento” (Ibarra-

Colado, 2008) reformulam as ortodoxias neutralistas que contribuem para uma visão de 

gerencialismo a-espacial, como estudos imperiais de organizações e gestão de fato, sem 

inibição em suas reivindicações de “relevância” para o resto do mundo para além da região 

norte-atlântico.  

Entretanto, ainda que as tentativas de estudo sejam significativas a partir da década de 

2010, e que contribuam para uma avaliação crítica do desenvolvimento do terceiro mundo a 

partir da gestão, há ainda na literatura uma dificuldade de congruência entre conceitos para 

uma real definição sobre o conceito de desenvolver a partir do hábito de administrar. Um dos 

exemplos mais elementares sobre essa discordância é a própria conceptualização do 

fenômeno, já que são encontradas diferentes nomeações para tal, conforme visto na revisão 

conceitual do termo “gestão do desenvolvimento”. 

 

3.5.3 Particularidades do NADAM para o contexto brasileiro 

 

Particularmente, no Brasil, ao longo do Século XX, o projeto nacional para a 

economia, a partir das regulamentações políticas de cada governo vigente (incluindo a 

natureza política de cada um) voltou-se para a modernização. A perspectiva da época para a 

modernização era que o desenvolvimento econômico solucionaria todos os problemas 

presentes na sociedade capitalista do período. Assim, a administração nos preceitos científicos 

contribuiria na atenuação dos conflitos predominantes do início da industrialização no país, 

atingindo todas as camadas da sociedade e como fim, portanto, o desenvolvimento.  

 De fato, o contexto brasileiro de desenvolvimento envolve uma questão 

particular do termo e que, por consequência, reflete no modo como se aborda a questão 

gerencial. O movimento que se caracterizou como “desenvolvimentismo”, isto é, o 
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“movimento em prol do desenvolvimento”, não foi um movimento uniforme, muito menos 

um fato histórico único. Pode-se dizer que a história do Brasil Republicano teve períodos de 

desenvolvimentismo, de acordo com a época e o contexto político-econômico que o país 

viveria.  

Desde o início, formou-se uma visão econômica politicamente engajada na defesa da 

industrialização, o chamado “desenvolvimentismo
24

”, sendo as ideias-chave do 

desenvolvimentismo as seguintes (Furtado, 1983; 1987):  

1) a industrialização é a via da superação da pobreza e do subdesenvolvimento;  

2) um país não consegue industrializar-se somente por meio dos impulsos do mercado, 

sendo necessária a intervenção do Estado (intervencionismo);  

3) o planejamento estatal é que deve definir a expansão desejada dos setores 

econômicos e os instrumentos necessários;  

4) a participação do Estado na economia é benéfica, captando recursos e investindo 

onde o investimento privado for insuficiente.  

 

O “divisor de águas” entre as correntes que formavam o pensamento econômico 

brasileiro da época era a conveniência ou não da intervenção do Estado na economia. Aos 

desenvolvimentistas, liderados pelo empresário paulista Roberto Simonsen, opunham-se os 

liberais, tendo Eugênio Gudin como líder oponente (Fonseca, 2004). 

Ainda que envolvesse um movimento “global”, uma vez que o movimento de 

modernização era comum e perpetuado por diversos países, o Brasil teria uma particularidade 

nesse movimento em prol do desenvolvimento por ser específica em cada etapa ao longo do 

século. O que ficou conhecido na sociedade brasileira como Nacional Desenvolvimentismo 

ou, simplesmente, Desenvolvimentismo, tinha como ponto central compor um projeto 

nacional de modernização que se consubstanciaria na industrialização do País, já que a 

manufatura era, à época, a vanguarda econômica, o que implicava o abandono de uma 

economia predominantemente agrária que remontava ao passado colonial (Fonseca e 
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 Mostra-se importante mencionar que o termo “Desenvolvimentismo” é utilizado na História do Brasil 
Republicano em diferentes momentos, cada um correspondente ao governo vigente. Esse modelo foi 
inaugurado com o primeiro governo de Vargas em 1930, com o impulsionamento da atividade 
industrial para promover os índices econômicos nacionais no período (Fonseca, 2004). Apesar de o 
termo sempre se referir às políticas adotadas para promoção da modernização no país, evidencia-se 
que, nesta pesquisa, será adotado como termo genérico, sem dar ênfase a uma fase característica de 
desenvolvimento no histórico brasileiro (Bresser Pereira, 2011).  
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Salomão, 2017). Ademais, o planejamento da modernização tinha como objetivo abrir 

caminho para alcançar ou, pelo menos, igualar os níveis típicos de países potências globais.  

No caso brasileiro, outra particularidade comum aos países “de Terceiro Mundo” e, 

hipoteticamente, “carentes de desenvolvimento”, é a associação entre os elementos de 

modernização, desenvolvimento e gestão. No Brasil, o discurso de modernização foi pautado 

no conservadorismo, que conciliava a defesa da tecnologia e industrialização para a saída do 

atraso que era evidente, mas sem, no entanto, promover grandes mudanças no cenário social 

(Fishlow, 1972). Cientificamente, sobre a ideia de gestão para o desenvolvimento, pouco se 

tratou de desenvolvimento no Brasil além da abordagem gerencial sem a referência de Matta 

(1972) que, já na década de 1970, reivindicava a administração para o desenvolvimento como 

um campo a ser discutido na literatura de administração. Nesse sentido, o autor reivindicou a 

criação da “administração para o desenvolvimento” não como um campo genérico, mas no/do 

Brasil, devendo ser definida de acordo com termos e contextos brasileiros.  

 De forma geral, na tradição brasileira, considera-se papel reservado ao Estado o 

empreendimento de ações para o desenvolvimento a partir da modernização como 

hegemônico na medida em que esse deveria ser o propulsor do desenvolvimento, traçando a 

política econômica, regulamentando, legislando e atuando como empresário para a criação de 

empresas estatais. O capital estrangeiro e o capital privado nacional eram bem-recebidos, 

desde que se enquadrassem ao esforço e se integrassem a uma política econômica traçada pelo 

Estado. Pode-se dizer que, para o Brasil, que tem sua própria tradição em ‘gestão do 

desenvolvimento’, possui em sua origem de “modernização” diferentes influências para o 

processo de desenvolvimento desde os movimentos Modernistas do começo do Século XX, 

no Estado Novo de Getúlio Vargas e seu sucessora partir da doutrina CEPAL e no 

estabelecimento de instituições, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social – BNDES, em momentos mais contemporâneos (Cooke e Faria, 2013; Motta e Schmitt, 

2013).  

 Nessa visão evolucionista do processo de desenvolvimento sob o ponto de vista 

teórico-histórico, e sob o ponto de vista gerencial, é possível observar três diferentes posturas 

(Falcão-Martins, 2004): 

a. A racionalidade moderna pode ser transferida e aprendida integralmente no processo;  

b. A racionalidade moderna não pode ser transferida porque é limitada e condicionada 

por aspectos culturais peculiares; e  

c. A racionalidade moderna pode ser parcialmente transferida, desde que ajustada.  
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Em todos os casos, esse estágio de “racionalidade moderna”, conforme se afigura nos 

países desenvolvidos, é considerado o último estágio a ser buscado para os fins de atingir o 

nível de potência mundial. Por ter um diagnóstico comum à ideia de gestão do 

desenvolvimento (conforme a primeira visão proporcionada por Thomas (1992), Motta (1972) 

propunha que uma “nova administração” para o desenvolvimento mais assertiva deveria 

seguir a administração voltada a objetivos mais aplicados às realidades, bem como 

envolvendo elementos mais orgânicos para a compreensão de elementos temporais e, dessa 

forma, seguir o desenvolvimento de maneira mais “flexível”, distanciando-se de uma adesão 

rígida à burocracia.  

Apesar de uma compreensão do desenvolvimento por meios gerenciais no histórico 

brasileiro, especificamente, sobre a área NADAM, há uma significativa ausência de pesquisas 

sobre administração pública na academia brasileira sobre o projeto das instituições 

internacionais a partir de discursos mais amplos. Segundo Cooke (2014, p. 96), 

especificamente sobre o caso brasileiro: 

(...) “Parece que não importa o quão erudito ou acadêmico a obra é pelo “objetivo” 

das medidas internacionais da academia, se até seus autores estão nas escolas 

‘triplamente creditadas’, alguns lugares marginais ainda permanecem marginais Para 

o Banco Mundial (por exemplo) reconhecê-los diferentemente, ele teria que 

reconhecer que há versões alternativas aos seus processos e aos resultados que 

acredita desejável em se tratando de desenvolvimento. Isso é verdade até mesmo 

dentro dos limites das comunidades acadêmicas nas áreas de gestão e das escolas de 

negócios no Brasil. E para haver esse reconhecimento, isso desafiaria o Banco 

Mundial e o direito assumido do NADAM de continuar a experimentar a 

(re)invenção do Brasil.  

 

 Essa ausência de conteúdo em produções acadêmicas sobre a gestão do 

desenvolvimento na perspectiva brasileira, classificada por Cooke (2014) como o “silêncio” 

sobre o assunto discutido na área, resume os dados empíricos sobre o assunto, já que esses 

elementos são considerados em perspectivas econômicas e políticas (Higgott, 1983; Cardoso e 

Faletto, 1979), além de serem pouco trazidos para a realidade de Estudos Organizacionais. 

Há, inclusive, menção desse diagnóstico por Cooke (2014, p. 95) como um “meta-silêncio”, 

considerando a abordagem SWIMMING na óptica brasileira, já que faltam especialistas que 

discutam essa abordagem sob o ponto de vista gerencial.  

Na realidade, o silêncio
25

 encontrado nas produções sobre gestão do desenvolvimento 

no Brasil não é o “único” envolvendo a abordagem gerencial a partir de uma perspectiva 

                                                 
25

 Mostra-se pertinente comentar que o “silêncio” de estudos sobre gestão do desenvolvimento, 
conforme apontado, é percebido por um pesquisador de nacionalidade britânica. Essa é, 
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brasileira, uma vez que, enquanto o trabalho dos acadêmicos e intelectuais brasileiros em 

algumas das esferas técnicas, tal como saúde e educação, é citado (embora 

problematicamente), nenhum trabalho equivalente na gestão do setor público foi levado em 

consideração (Bresser Pereira, 2011). Para Cooke (2004, 2014), não é claro se o silêncio é do 

conhecimento associado com o local particular do Brasil e/ou se é também disciplinador, no 

qual nenhuma literatura brasileira, norte-americana ou europeia em gestão crítica ou em outra 

área é abordada. Isso, em parte, evidencia até que ponto as práticas e discursos de gestão 

advindas do Norte possam ter um status naturalizado e indispensável.  

 

3.6  O papel das instituições multilaterais para a gestão do desenvolvimento 

 

 

Em uma primeira tentativa de uma abordagem típica a partir do NADAM, o livro de 

John C. Honey, “Estratégia para o Desenvolvimento da América Latina: Administração 

Pública” (1968), tendo como unidade de análise as Américas do Sul e Central, mostrou que, 

enquanto escritores tenham talvez restringido a administração do desenvolvimento 

tacitamente em termos de Ásia e África, as instituições internacionais associadas com 

administração do desenvolvimento, como USAID, as Fundações Ford e Rockefeller e 

Carnegie, a Organização das Nações Unidas (ONU), o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e o Banco Mundial, estavam ativas na América Latina ao longo da 

década de 1960.  

A priori, pode-se compreender a relevância do papel das instituições para a gestão do 

desenvolvimento pelo fato de a implementação de políticas com esse fim ser regida por meio 

de atuação dessas organizações em países subdesenvolvidos. A partir de um acordo entre 

ambas as partes, foram definidas as regras e fornecidos os recursos por meio dos quais os 

envolvidos executariam os projetos designados para promoção de infraestrutura e atividades 

econômicas para o desenvolvimento das nações. Em contrapartida, as instituições manteriam 

seus interesses por meio de empréstimos financeiros e com a garantia subsequente de 

execução dos projetos sob sua supervisão. Para William (2003), essa relação, analisada sob 

um aspecto primário, seria uma relação típica entre “metrópole-colônia” de modo que 

                                                                                                                                                         
indiretamente, uma percepção desse movimento de mão única da parte ocidental, já que somente 
alguém que se formou e vive nesses parâmetros conseguiria perceber a ausência dessa perspectiva 
em locais onde ele desenvolveria seus estudos.  
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permitiu a conceptualização de colonialidade em tempos pós-imperiais. A partir desse novo 

contexto, as relações decorrem, em parte, da inércia institucional e de uma cultura de 

adaptação à forma como os projetos fossem sendo executados (Williams, 2003).  

Por esse motivo, as instituições poderiam, aparentemente, ser analisadas como função 

unicamente de reprodução das políticas adotadas pelos colaboradores respectivos. Sob esse 

aspecto também, seria provável que a implementação de políticas fosse mais eficaz quando as 

autoridades trabalhassem com "partes interessadas" estabelecidas. Williams (2003, p. 40) 

pondera que os pressupostos implícitos, as práticas diárias e os interesses institucionais são 

mais propensos a moldar as formas pelas quais as políticas são implementadas do que as 

intenções declaradas dos decisores políticos. É provável que estes decisores aproveitassem a 

mudança de circunstâncias para encontrar novas maneiras de perseguir seus objetivos e, 

assim, Williams (2003, p. 51) finaliza; “Pode não ser, portanto, surpreendente achar que 

quanto mais as coisas mudam, mais elas ficam iguais”.  

Tendo como influência global e, portanto, com esse nível de alcance, é de se entender 

que, para os projetos, as atividades de grupos e instituições partilhavam dos mesmos 

interesses por esse tipo de mediação entre países do Norte e do Sul do hemisfério. Dessa 

forma, ao envolver toda a estrutura que esse tipo de fenômeno aborda, dentre os países 

envolvidos e suas respectivas experiências de época
26

, ideias envolvidas e as instituições nas 

quais essas ideias foram articuladas para este fim. Considera-se que a relação entre 

“administração” e “desenvolvimento”, como conceitos com particularidades teóricas 

individuais, envolve um conjunto de conhecimentos articulados sob o domínio de influência 

política e econômica para auxílio a países subdesenvolvidos, executados por agências 

internacionais, como o Banco Mundial, e agências como o Fundo Monetário Internacional, 

com base em uma economia de mercado preponderante (Osborne e Gaebler, 1992 apud 

Sarker, 2006, p. 181). Conforme aponta Sarker (2006, p. 181):  

Houve um chamado para "reinventar" o governo (...) Expressa em termos 

econômicos, a fórmula foi pregada pelo Banco Mundial, o Fundo Monetário 

Internacional, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e 

assim por diante. Isso também se tornou um instrumento poderoso para a mudança 

nos países em desenvolvimento, que teve que aceitar as prescrições das agências 

doadoras internacionais para obter assistência financeira.  

 

                                                 
26

 “Experiências de época” é um construto adaptado de Garrido Pimenta (2015) que, por ser adaptado ao 

contexto desta pesquisa, faz-se necessário seu detalhamento, sobretudo, em virtude de o conceito ser utilizado 

com frequência ao longo do texto. Esse conceito será explicitado de forma mais detalhada no Capítulo 4 deste 

trabalho.  
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As propostas de agências multilaterais de desenvolvimento no final do Século XX 

concentravam os projetos em países de Terceiro Mundo, estando o discurso voltado à redução 

da pobreza e dos agravantes sociais e humanitários em prol dos grupos sociais menos 

favorecidos, buscando promover o desenvolvimento por meio de projetos públicos de grande 

escala (McCourt, 2008). Para a garantia dos objetivos humanitários sustentáveis, os projetos 

continham, em sua gênese, a premissa da expansão do Estado e do investimento público como 

forma de alcançar maior inclusão social e econômica da população com uma melhor 

distribuição da renda nacional. Como argumento de implantação desses projetos, as 

instituições presumiam que, nos países receptores, havia um distanciamento entre a 

elaboração própria de planos de desenvolvimento econômico e a capacidade administrativa 

para execução e implementação de tais planos (Turner e Hulme, 1997). 

Por esse motivo, o discurso utilizado pelas agências internacionais para justificar as 

tentativas de propor atividades para a modernização e a redução da pobreza e a desigualdade 

revelam, nas entrelinhas, interesses prévios para impor, ainda que de uma maneira indireta, 

uma visão de desenvolvimento particular e uma agenda de ação neoliberal que mina os 

modelos de gestão nativos (Cooke, 2004). Ainda que as intervenções tenham surtido efeitos 

benéficos aos países receptores, o fenômeno global destinado aos países subdesenvolvidos 

desencadeou uma visão de que o lado do Sul suplica o gerencialismo implementado pelas 

instituições do Norte (ver Cooke, 2010).  

Assim, entende-se que, para a compreensão da gestão do desenvolvimento nesse 

período, o papel das instituições também deve ser compreendido pelo viés político, sendo as 

organizações mais do que executores de um princípio precedido pelos países-sede. Carroll e 

Carson (2006) afirmam que projetos voltados ao desenvolvimentismo de nações em contexto 

neoliberais são altamente políticos, manifestando-se, por esse motivo, de diferentes maneiras 

e com diferentes graus de sucesso no cumprimento das reformas propostas em cada país. Isso 

revela, então, que o componente político não estaria somente na presença de interesses tanto 

dos países receptores quanto dos países mandantes, mas também nos conflitos e divergências 

subsequentes às implementações.  

O papel das instituições nesses projetos, pelo seu aspecto executor e político, revela o 

nível de representação que as organizações ocupavam em níveis internacionais. Em outras 

palavras, as ações de desenvolvimento por meio de projetos estruturais revelam uma relação 

não entre países, mas, sim, entre instituições em um contexto de época, ou seja, as agências 

multilaterais com os governos de nações subdesenvolvidas. Em um estudo de caso de 
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agências de desenvolvimento na Austrália, Beer et. al (2005) identificaram que essas 

instituições foram, em muitos aspectos, um produto do neoliberalismo, pois representaram 

uma maneira pela qual se pode perceber que os governos estão respondendo à agitação local 

ou regional por assistência sem incorrer em custos significativos. 

Por essa atuação contingenciada, entende-se que as instituições contribuíam para a 

gestão de desenvolvimento de países subdesenvolvidos por meio de uma governança 

descentralizada com ênfase na "redução da pobreza” pelos meios pré-moldados. Foi a partir 

dessa descentralização que foi possível reforçar, durante a execução dos projetos, as doutrinas 

e técnicas centrais, permitindo que elas fossem projetadas em estados menos capazes e 

estáveis que os países representados por essas instituições. 

Especificamente, no contexto neoliberal, a descentralização para execução de projetos 

reagiu às mudanças políticas e econômicas mais amplas do contexto, sobretudo, em virtude 

das crises. A partir de 1990, as ações para gestão do desenvolvimento das instituições globais 

deixaram de atender unicamente à questão estrutural para propor agendas mais “inclusivas” 

para a redução de pobreza. Em outras palavras, foi dada maior ênfase à elaboração de um 

conjunto de instrumentos técnicos a serem compartilhados com o fim de perseguir metas para 

gestão pública e desenvolvimento institucional (Craig e Porter, 2006). 

Por essa particularidade referente à época dos anos 1990, outra questão que contribui 

para um posicionamento do gerencialismo em reformas para o desenvolvimento, conforme a 

literatura majoritariamente aponta, é o período no qual as reformas estruturais se localizam, 

sobretudo, na América Latina. O auge dessas reformas gerenciais eclode na década de 1990, 

por meio de ações normativas internacionais, como o Consenso de Washington, em 1989, nas 

quais os principais países de primeiro mundo prescreviam políticas padronizadas para a 

promoção do desenvolvimentismo de países marginalizados a partir da adoção do 

gerencialismo. Conforme será visto no próximo capítulo, a adoção de preceitos gerenciais 

revelava como precedente, ao mesmo tempo, uma necessidade de estimular a promoção de 

concorrência do mercado como forma de governança orientada e manutenção do prestígio 

político e autoridade dos estimuladores em um estabelecimento contextual de ascendência de 

valores neoliberais.  
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4 O BANCO MUNDIAL COMO AGÊNCIA MULTILATERAL PARA A 

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO: A ATUAÇÃO EM PAÍSES 

SUBDESENVOLVIDOS 

 

Conforme os tópicos abordados no capítulo anterior, pode-se considerar, assim como 

Schaffer afirma (1973, p. 245), que, ao longo da evolução da ideia de desenvolvimento a 

partir das concepções gerenciais ao longo do mundo contemporâneo pós-Guerra Fria, a gestão 

para o desenvolvimento se define como “programas de desenvolvimento, políticas e projetos 

criados para atender aquelas condições em que haja necessidades inusitadamente novas e 

vastas e capacidades particularmente baixas, com obstáculos severos para seu 

desenvolvimento”. 

Na área de Estudos Organizacionais, o Banco Mundial é objeto de estudo em 

pesquisas sobre as ações multilaterais de instituições internacionais em países de terceiro 

mundo (Esman, 1991; Thomas, 1996; 2000; Brinkerhoff e Coston, 1999; Hirschmann, 1999) 

a partir de uma premissa de resquícios coloniais em curso do desenvolvimento em 

administração (Cooke, 2003; Mignolo, 2003). Entretanto, apesar da magnitude do papel do 

Banco para a compreensão de processos que envolvem o desenvolvimento de países como o 

Brasil, estranha-se não somente a ausência de pesquisas sobre a formação da administração 

pública brasileira no projeto do Banco, mas também de pesquisas sobre a percepção dos 

países subdesenvolvidos sobre a atuação da instituição como agência multilateral para a 

redução da pobreza e financiamentos estruturais no final do século XX (Dwived e Nef, 1982; 

Escobar, 1988; Murphy, 2008). Além disso, há uma lacuna na literatura sobre a maneira pela 

qual essas ações eram perpetuadas nas nações a partir da gestão do desenvolvimento, como 

conceito, agora, justificado na área de Estudos Organizacionais.  
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4.1 O Banco Mundial como instituição internacional: da gênese aos antecedentes 

do Século XXI 

 

Sendo autodenominado em tempos atuais como o “maior banco de desenvolvimento do 

mundo”
27

, o Banco Mundial, de fato, tem como uma de suas principais ações (e mais 

propagandeadas) o trabalho diretamente ordenado dirigido às nações mais carentes por meio 

de planos estruturais normativos e empréstimos (Ribeiro Filho, 2006; Pereira, 2009; Mello, 

2012). Os países subdesenvolvidos, denominados no discurso oficial
28

 como “países de renda 

média” (middle-income countries, ou MIC’s), são considerados pelo BM tanto como clientes 

como acionistas da instituição. Esse posicionamento ambíguo também é presente quanto ao 

seu potencial avaliado pelo BM: ao mesmo tempo em que abarcam as residências de mais de 

70% da população “pobre
29

” do mundo, esses países são os de principal impulsão do 

crescimento global. Por esse motivo, o Banco atuaria como um intermediário nesses países 

para intervir, seja de natureza financeira, técnica, administrativa ou normativa, em prol do 

desenvolvimento estrutural dos mesmos.  

 De fato, o surgimento do BM como instituição global, em 1944, veio com um propósito 

por parte dos Estados Unidos de resgate, econômico e estrutural, dos países atingidos pelo 

cenário pós-Segunda Guerra. Entretanto, no curso da história, o BM foi incorporando, em sua 

estrutura e em suas funções, em outros campos de atuação. As mudanças trazidas com o 

passar das décadas foram notórias não só para as determinações políticas nos países atingidos, 

mas também para a determinação de um novo posicionamento do Banco Mundial como 

organização influente internacionalmente. A partir da década de 1980, com a mudança de 

orientação estratégica com a troca de visões da presidência, as políticas de desenvolvimento 

do BM foram redirecionadas para o crescimento econômico, principalmente, por meio da 

iniciativa privada. Dessa forma, as atividades da instituição deixaram de ter um caráter com a 

tendência de assistência, permitindo uma função mais voltada ao investimento direto nesses 

países para o retorno ao interesse das partes envolvidas no processo. 

O que se denomina como “Banco Mundial” refere-se a uma instituição internacional 

maior, composta por diversos subgrupos que, juntos, formando o Grupo Banco Mundial, 

elaboram o propósito geral do Banco. Esse conjunto de suborganizações implica em uma 

                                                 
27

 http://www.worldbank.org/en/who-we-are/ibrd. Acesso em 02 de setembro de 2018.  
28

 http://www.worldbank.org/en/who-we-are/ibrd. Acesso em 02 de setembro de 2018. 
29

 No texto oficial descrito no site, não há parâmetros ou fontes para a denominação como “pobres” 
os países de contato com o Banco Mundial. O texto literal segue: “But MICs also have more than 70% 
of the world’s poor people, often in remote areas. 

http://www.worldbank.org/en/who-we-are/ibrd
http://www.worldbank.org/en/who-we-are/ibrd
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estrutura institucional do Banco mais complexa (Pereira, 2009), mas torna-se necessário como 

meio de dividir a abrangência do seu campo de ação e, consequentemente, indicar os 

propósitos para cada relação entre as demais organizações.  

O Grupo Banco Mundial (GBM) é constituído por sete organizações com diferentes 

mandatos, gravitação política, estruturas administrativas e instâncias de decisão (Pereira, 

2014), sendo elas: Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD), 

criado em 1944; Associação Internacional de Desenvolvimento (AID), criada em 1960; 

Corporação Financeira Internacional (CFI), de 1956; Centro Internacional para Conciliação de 

Divergências em Investimentos (CICDI), de 1966; Agência Multilateral de Garantias de 

Investimentos (AMGI), de 1988; Instituto de Desenvolvimento Econômico (IDE), de 1955, 

renomeado de Instituto do Banco Mundial (IBM) em 2000; e Painel de Inspeção, criado em 

1993.  

Pela sua complexidade estrutural, será designado nesta pesquisa o núcleo de 

financiamento e estruturação de projetos direcionados ao desenvolvimento, bem como o 

centro de assistência técnica para esses fins. O que é chamado na literatura como “Banco 

Mundial”, no que se refere aos seus objetivos em países clientes, é formado apenas pelo BIRD 

e pela AID, mas mantém estreita articulação com o conjunto do Grupo Banco Mundial, à 

exceção, em parte, do Painel de Inspeção (Pereira, 2014).  

O Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD) foi o órgão que 

deu início às atividades do Banco Mundial, datando sua instituição de 1945 a partir do acordo 

de Bretton Woods
30

. Como função bancária, o BIRD foi destinado, desde a sua criação, a 

acordos comerciais para concessão de empréstimos a estados e nações para a formatação de 

projetos concretos de infraestrutura, incluindo os principais pilares nacionais como 

agronegócio, transportes, portos, saneamento básico, entre outros. Dessa forma, o BIRD 

destinaria empréstimos financeiros somente para governos e instituições públicas, com juros 

próximos aos praticados no mercado financeiro internacional, e não a instituições ou 

associações privadas (Pereira, 2009). Conforme Pereira (2009, p. 13) explicita, havia uma 

congruência entre os tipos de empréstimos com a implementação de instruções técnicas para a 

promoção de desenvolvimento nos países-clientes do Banco:  

As modalidades de empréstimo concedidas podem ser agrupados em duas 

categorias: investimento e ajustamento. A primeira abarca os instrumentos 

                                                 
30

 Acordo assinado em conferências político-econômicas na Europa, ao final da Segunda Guerra 
Mundial, com o objetivo de oferecer os direcionais aos países destruídos pelo conflito para 
reconstrução do sistema capitalista.  
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tradicionais da ação do Banco, respondendo por empréstimos para: a) inversões 

específicas, que financiam projetos de infraestrutura social e econômica; b) 

assistência técnica ou institucional, que financiam a criação ou a reorganização de 

agências governamentais, a importação de conhecimento e tecnologia, a realização 

de estudos e consultorias e programas de formação e treinamento de quadros 

técnicos e profissionais; c) intermediação financeira, que apoiam bancos e outras 

instituições financeiras, em geral vinculados a programas de ajustamento; d) 

recuperação de emergência, que financiam atividades de reconstrução ou reativação 

depois de guerras, desastres naturais ou convulsões sociais. 

 

O BIRD passou a atuar na década de 1990 de maneira mais aplicada nos países 

clientes, coordenando de maneira mais personalizada, a depender de cada necessidade, as 

operações financeiras e de assistência técnica como viés estratégico de atuação para a 

estruturação dos países clientes. Por consequência, embora o Banco Mundial permanecesse 

com sua política de crédito voltada apenas aos setores públicos daqueles países, a partir dessa 

década, as organizações voltadas ao interesse privado e de mercado passaram a interferir cada 

vez mais nos mecanismos envolvendo a concessão de empréstimos.  

Outro órgão que compõe o núcleo do Banco Mundial é a Associação Internacional do 

Desenvolvimento (AID). Criada em 1960, a associação também se destinava à concessão de 

empréstimos, mas na forma de créditos a longo prazo voltados a países subdesenvolvidos e, 

portanto, com poucas condições de renda e fortalecimento de instituições. A criação de uma 

associação paralela à estrutura de financiamento do BIRD mostrou-se necessária pelo fato de 

os países em condições de subdesenvolvimento não terem acesso a mercado de capitais, nem 

serem elegíveis pelas condições mínimas de financiamento estabelecidas pela organização 

mundial (Pereira, 2009). Sendo assim, os empréstimos determinados pela AID eram não 

apenas com um prazo de vigência maior, mas com taxas bem mais baixas que as aplicadas 

usualmente pela organização.  

Em virtude da atuação direta do Banco Mundial nos países para fins de “modernização” e 

auxílio sob diferentes aspectos para o desenvolvimento dos países ainda em estruturação, a 

instituição foi considerada como “ator político”, sendo protagonista de políticas internacionais 

voltadas aos denominados “sistemas de governo” (Pereira, 2009; 2014; Cooke, 2010). A 

proeminência do BM foi reforçada, principalmente, a partir da década de 1980, quando a 

instituição passou a financiar a realização de ajustes estruturais e setoriais em todos os níveis 

de governo (Cremin e Nakabugo, 2012). Desde então, o órgão assumiu uma posição de 

liderança na condução de políticas reformistas globais de orientação neoliberal. Esse seria um 

dos principais motivos para que suas ações passassem a adquirir maior visibilidade em todo o 

mundo (Castro, 2004). 
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4.1.1 O papel do Banco Mundial como representante dos Estados Unidos no 

pós-Segunda Guerra 

 

Desde sua criação, o Banco Mundial esteve contextualizado conforme as circunstâncias 

do final da Segunda Guerra Mundial e os delineamentos da Guerra Fria (Hobsbawm, 1995; 

Block, 1997). Como constituição macropolítica, as designações do Banco estiveram 

associadas às estratégias de atuação dos Estados Unidos, sendo integrante de sua “rede de 

poder externo” (Pereira, 2009, p. 129). Esse posicionamento do Banco, assim como de outras 

organizações sob a mesma posição, esteve adjacente ao posicionamento estadunidense diante 

dos acontecimentos do mundo na segunda metade do Século XX.  

A partir da década de 1980, o principal evento histórico influente nas decisões do Banco 

foi o impacto da derrota dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, a qual perdurou durante 

vinte anos e foi encerrada em 1975. Inserido em meio à tentativa de hegemonia global 

estadunidense, tendo como principal rival os ideais de regime socialista perpetuados na União 

Soviética, o fracasso dos Estados Unidos foi agravante para o governo norte-americano por 

ser uma ameaça direta à supremacia pretendida pelo país (Gwin, 1997). Por sua vez, a derrota 

colocaria em risco os objetivos estratégicos do posicionamento econômico e político dos EUA 

nos demais países, sobretudo, naqueles à margem do cenário na época, gerando grande 

mudança do cenário organizacional no mundo (Chwieroth, 2008). Com o adendo dessa 

pressão, o Banco passou a atuar, a partir desse período, de maneira mais enfática nos países 

em desenvolvimento, sendo representante oficial das atividades propostas pelo governo 

americano. 

Ainda que fosse presente a “instrumentalização” do Banco para a governança 

estadunidense, e que essa atuação fosse reflexo dos acontecimentos históricos no período 

vigente, o Banco Mundial, como instituição, beneficiou-se da relação intrínseca com o país. 

Além de sua sede estar situada na capital do país, em concomitância à notoriedade 

conquistada pelos Estados Unidos com as proximidades do término da Guerra Fria e a sua 

hegemonia cada vez mais incontestável, o Banco Mundial ganhou proeminência global pela 

sua atuação institucional, sobretudo, nas questões relacionadas ao subdesenvolvimento no 

mundo. Dessa forma, ao mesmo tempo em que os EUA, como nação, obtivessem benefícios 

do Banco pela influência em programas e eventos em outros continentes e pelo poder de 

barganha com demais governos, o Banco teria o respaldo não somente do governo americano 
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para sua atuação, mas também de instituições americanas paralelas e que fortaleciam suas 

ações globais.  

Algumas das instituições influentes foram agências como a United States Agency for 

International Development (USAID), a Fundação Ford e o Instituto Rockfeller, os quais 

foram determinantes para criação e disseminação dos modelos de gestão ideais voltados aos 

princípios capitalistas (Kapur, 1997). Além da ocupação de cargos no Banco Mundial por 

alguns dos próprios representantes dessas agências, o departamento de pesquisa da 

organização recebeu recursos para equipamentos, elaboração de relatórios, trânsito para 

visitas locais e financiamento de publicações. O principal objetivo desse investimento, por 

parte dos EUA, era estabelecer uma base sólida de dados e conceitos para a formulação mais 

abrangente de políticas e programas econômicos e, assim, apoiar a expansão das operações 

financeiras (Mello, 2012, p. 99). 

 Os investimentos crescentes por parte do governo estadunidense nas estruturas que 

compunham o Banco Mundial impactaram diretamente no tamanho e no poder de influência 

da instituição ao longo da segunda metade do Século XX. Conforme a tabela a seguir, é 

possível verificar o crescimento exponencial do tamanho do Banco desde a década de 1950 

até a década de 1990 e, consequentemente, o seu poder de influência por meio de 

empréstimos pelo número de países alcançados. 

 

Tabela 2: Crescimento do tamanho do Banco Mundial por período a partir da capacidade administrativa. Fonte: 

Lancaster, 1997, p.186 
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Dessa forma, subentende-se uma atuação mútua entre o governo americano e o Banco 

Mundial contextualizada a partir dos acontecimentos históricos derivados dos conflitos 

mundiais da segunda metade do Século XX. Nesse sentido, implica, em uma pesquisa sobre 

os projetos de atuação do Banco em países subdesenvolvidos, a análise de uma presença 

oblíqua por parte do governo estadunidense vigente, sendo o motor dos projetos de 

desenvolvimento de países de Terceiro Mundo (Pereira, 2009; 2012; 2018).  

 

4.2 A função do Banco Mundial para além do critério financeiro-monetário: as 

designações políticas-intelectuais 

 

Por ser constituído majoritariamente por suborganizações voltadas às atividades 

financeiras, o Banco Mundial esteve, desde a sua gênese, associado às questões de 

empréstimos e financiamentos para países clientes. Sua característica foi como agência 

multilateral para recuperação dos países em necessidade, sendo esse multilateralismo
31

 um 

fator presente em suas ações em conjunto no contexto de desenvolvimento após a Segunda 

Guerra Mundial (Wade, 2002).  

O gráfico abaixo demonstra, em termos de milhões de dólares, o volume de empréstimos 

realizados pelo Banco para setores de desenvolvimento entre os períodos de 1960 a 1990. 

Evidencia-se o aumento significativo no volume, ao se adentrar nas décadas de 1980 a 1990, 

em todos os setores, sobretudo, em projetos direcionados ao desenvolvimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 Designa-se uma agência de ação multilateral a instituição de influência global que atua em conjunto 
com demais países e organizações com fins comuns. Muitas instituições com esse intuito, inclusive, o 
Banco Mundial, prezaram pelos valores associados a essas relações de divulgação e transparência 
de suas atividades e percepções como organização (Nelson, 2001).  
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Tabelo 3: Empréstimos concedidos pelo Banco Mundial por ano e setor (valores em milhões de dólares US$). 

Fonte: Kapur et. al, 1997, p. 27 
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A partir dessa função, o BM, como instituição, tinha como ferramenta não somente o 

volume de empréstimos, mas, também, e principalmente, a circulação e internalização de 

ideias econômicas e prescrições políticas para o desenvolvimento capitalista de países 

clientes. Entretanto, o argumento da instituição, em relação aos empréstimos, era que esses 

países, por sua condição de subdesenvolvimento, não teriam condições de, 

independentemente, mudarem as políticas “na direção correta”, sendo necessários, dessa 

forma, “assessoria externa e mecanismos de pressão para efetivar mudanças requeridas” 

(Leher, 1998, p. 2005). Assim, o Banco Mundial cobraria, do país tomador de seus 

empréstimos, uma declaração de compromisso com o desenvolvimento econômico e com a 

aceitação do monitoramento na definição de suas políticas setoriais. Conforme Pereira (2018, 

p. 2189): 

Porém, o Banco Mundial não é um mero emprestador de recursos, mas sim um ator 

político, intelectual e financeiro, combinando a concessão de empréstimos com 

assistência técnica para a definição e desenho de políticas públicas, produção 

intelectual abundante e influente, e liderança em políticas globais de 

desenvolvimento.  

 

Entende-se, portanto, que as atividades do Banco não se limitavam a um procedimento 

padrão de empréstimos bancários envolvendo, para os países receptores, unicamente 

obrigações monetárias e de juros (Stern e Ferreira, 1997), havendo um caráter normativo 

relacionado à própria agenda política do Banco, designado por Pereira (2009) como uma 

função “intelectual” da instituição. Entretanto, diferentemente da natureza do termo, essa 

função não se associa a termos científicos, ainda que a instituição promova publicações 

periódicas e de conteúdo monográfico
32

. O sentido intelectual da função da instituição é 

relacionada à promoção, por vezes, oculta em divulgação oficial, de opções econômicas aos 

países clientes de maneira universal, dentre elas, a austeridade fiscal, a liberalização 

financeira e a privatização de organizações (Pereira, 2018). A partir desses princípios, sob um 

argumento de serem os “melhores a serem seguidos”, o Banco Mundial realizou empréstimos 

e atuou, de maneira política e intelectual, na reconfiguração de políticas sociais nos países, 

independentemente do eixo principal a ser desenvolvido.  

                                                 
32

 Algumas publicações do Banco Mundial com essas características são os Documentos 92 e 117. 
Há uma crítica específica a essas publicações periódicas do Banco Mundial pelo seu conteúdo 
científico, uma vez que as produções são realizadas pela instituição sobre o próprio Banco Mundial, 
ou, se não, encomendadas por ele. Segundo Pereira (2009, p. 335), isso reflete não só um 
“narcisismo agudo” por parte do Banco, mas também no desencorajamento do “dissenso interno” e 
“da reflexividade crítica decorrente da liberdade inegociável para se questionar os pressupostos que 
dão fundamento à própria atividade científica” 
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Após a década de 1950, com a promoção das ideias de desenvolvimento de países em 

situação econômica marginal mundialmente, foram instituídas pelo Banco, a partir de sua 

função político-intelectual, as políticas de “assistência ao desenvolvimento” (Salles, 2010). 

Para os países em desenvolvimento, o Banco direcionou projetos de infraestrutura, vindo a 

ser, na proximidade do Século XXI, sua especialidade maior como instituição (Vries, 1996, 

p.227 apud Mello, 2012, p. 48). Na sua atuação nesses países, antes de qualquer função de 

desenvolvimento nos países receptores, seja de natureza educacional, de saúde pública, de 

vias estruturais, ou mesmo de desenvolvimento econômico e fiscal, há uma necessidade 

implícita nas atividades do Banco sobre um norte “aconselhável” que precede qualquer tipo 

de reforma.  

Apesar de o BM não ser uma instituição com atividade fim ou primordial relacionada 

à criação e disseminação de ideias, havia, conforme Pereira (2010), uma sinergia nas 

atividades do Banco entre os empréstimos e o pensamento econômico escudado pela 

instituição como meios de ampliar a influência e, ao mesmo tempo, garantir que as políticas a 

serem discutidas fossem aquelas designadas por elas. Conforme justificado por Mello (2012, 

p. 47-48), as ações relacionadas à assessoria e financiamento, fossem para projetos ou para 

políticas econômicas mais amplas, precisariam de um enquadramento intelectual (ou, no 

termo original, intellectual framework).  

Por esse conjunto de funções e mecanismos, que combinam o financiamento com a 

formulação e disseminação de princípios defendidos, o Banco Mundial é considerado uma 

instituição “peculiar” (Mello, 2012, p. 50). Entretanto, entende-se, conforme Stern e Ferreira 

(1997) asseveram, que essa característica é relacionada ao estilo de tratamento de instituições 

globais quando aplicada em situações de países subdesenvolvidos. Em outras palavras, uma 

intervenção com fins intelectuais ganha sentido quando há um interesse, a partir de diálogos 

entre as partes, em convencimento de determinados interesses justificados por formulação de 

políticas e estratégias, identificação de demandas e negociação de programas e projetos. A 

disponibilização de recursos financeiros, muitas vezes, para ações de caráter emergencial de 

países necessitados, somente ocorre mediante essas condicionalidades, que são camufladas, 

muitas vezes, por aconselhamentos “do que é melhor”, ou do que é “mais garantido”.  

A condição do Banco como representante mundial e respaldada por países de poderio 

e influência globais, nesses casos, justifica esse posicionamento. Entretanto, dois elementos 

foram característicos e determinantes para o alcance desse discurso, bem como para as 

implementações bem-sucedidas em países em desenvolvimento, quais sejam, a sua subdivisão 
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responsável pela assistência técnica aos países e o discurso, institucional e convincente, sobre 

sua função no “combate à pobreza”.   

 

4.2.1 A disseminação técnica pelo Banco Mundial: O IDE (Instituto de 

Desenvolvimento Econômico) 

 

Conforme anteriormente descrito, ao longo das atividades do Banco no decorrer da 

segunda metade do Século XX, a relação da instituição com organizações representantes da 

formação ideológica americana no período, como a USAID e a Fundação Ford, foi cada vez 

mais relacionada ao intuito político-intelectual. Nessa função, o Banco Mundial 

desenvolveria, em suas intervenções, modelos de assistência técnica e avaliações por meio de 

relatórios de “constatação e aconselhamento” (Mello, 2012, p. 215). Houve, nesse aspecto, a 

criação de um campo do Banco Mundial responsável por esse desenvolvimento técnico-

científico em 1955, conforme os delineamentos históricos. Esse órgão foi denominado como 

Instituto de Desenvolvimento Econômico (IDE) e marcou “um passo importante na 

estruturação do papel intelectual do Banco” (Pereira, 2014, p. 85). O IDE é considerado como 

a área dedicada à capacitação técnica do Banco Mundial responsável por fornecer programas 

de aprendizagem, aconselhamento político e assistência técnica a decisores políticos, agências 

governamentais e não governamentais e profissionais de países em desenvolvimento
33

.  

Com o financiamento e o apoio político das fundações Ford e Rockefeller, que são 

instituições diretamente contribuintes com o desenvolvimento dos cursos voltados à ideia de 

management, o IDE logo passou a disseminar ideias geradas pelo mainstream – e, com o 

tempo, pelo próprio Banco – para quadros políticos e técnicos graduados nos países clientes. 

Intimamente articulado com a construção institucional, o trabalho do IDE procurava não 

apenas formar quadros técnicos segundo uma determinada visão de Estado, gestão pública e 

desenvolvimento, mas também favorecer a criação de agências domésticas estatais e 

                                                 
33

 A ausência de documentos sobre o IDE, bem como de menções ao Instituto na literatura sobre o Banco, pode 

ter significância por conta da mudança de nomenclatura dessa área do Banco Mundial. Em 2000, o IDE foi 

renomeado como Instituto do Banco Mundial, sendo assim denominado até hoje e com sede oficial na 

localização da sede do Banco em Washington. Atualmente, a maior parte do financiamento do IBM cabe ao 

BIRD. Os sócios doadores, tais como, organismos bilaterais e multilaterais, organizações do setor público e 

privado e algumas fundações cobrem pouco mais de vinte por cento do orçamento anual do Instituto (Pereira, 

2009).  
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paraestatais que pudessem assimilar e aplicar as ideias veiculadas pelo Banco (Stern e 

Ferreira, 1997).  

Seja pela atuação do IDE, como a dos outros departamentos do Banco Mundial, as 

políticas envolvendo a instituição estiveram condizentes com uma posição a favor dos 

interesses capitalistas, principalmente, porque a atuação do Banco frente aos países 

subdesenvolvidos envolvia a aplicação de programas de ajustamento estrutural, intervindo 

diretamente na formulação de políticas internas e na própria legislação desses países. Embora 

seja essa uma característica pertinente ao modo de atuação do Banco, a aplicação dessas 

técnicas, com evidente interesse capitalista, foi resultado de um contexto de época.  

À medida que o Banco e o contexto ao seu redor se modificaram, o IDE evoluiu por 

consequência, o que permitiu um desenvolvimento geral para proporcionar uma maior 

variedade de programas por meio de cinco fases principais (World Bank, 2002
34

):  

1. Introdução de cursos de análise de projetos por setor; 

2. Expansão de cursos no exterior em parceria com instituições locais;  

3. Prestação de assistência técnica às instituições parceiras; 

4. Desenvolvimento de diálogo político com seminários curtos e de alto nível; e 

5. Introdução à Aprendizagem a distância por meio da tecnologia eletrônica. 

 

Com essa estruturação, o IDE permitiu a disseminação de conhecimentos voltados aos 

interesses capitalistas por meio de técnicos e empresários para atuação direta em seus países 

“clientes”, obtendo controle das informações que eram disseminadas e de como esses 

conhecimentos eram aplicados. Atingindo a casa das dezenas de milhares de pessoas 

atendidas diretamente (World Bank, 1990
35

) com a atuação plena de estrutura de cursos e 

assistência técnica, o grande objetivo do IDE, como componente do Banco Mundial, era a 

disseminação do conhecimento (e, ao que tudo indica, pelo interesse) adquirido Banco 

Mundial em suas operações entre os funcionários desses países para promover o 

desenvolvimento econômico e social e, segundo os informativos sobre o IDE da época (Banco 

Mundial, 1987
36

), proporcionar um caminho para o diálogo entre todas as partes.  

Não obstante, uma das maneiras de influência do BM, a partir desse período, era a 

disseminação de ideias ocidentais a respeito de como a Educação e a Economia, até então, 

                                                 
34

 World Bank. 2002. World development indicators 2002 (English). World Development Indicators. 
Washington, DC: World Bank.  
35

 World Bank, 1990. Annual report. Washington DC Apud Pereira, 2009, p. 177. 
36

 World Bank, 1987. Annual report. Washington DC. Apud Pereira, 2009, p. 176. 
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áreas independentes, seriam, ou deveriam ser, complementares (Castro, 2004; Faé, 2009). 

Para atuação direta com o Estado, nesse novo posicionamento do Banco, a expansão das 

ferramentas técnicas de ensino, conforme listadas anteriormente, para consolidar a expansão 

de sistemas formais de educação e formulação de políticas tinha como cerne entender a 

educação como um percursor da modernização. O quadro abaixo exemplifica, nesse período 

de grande transformação do banco, o quanto esse organismo contribuiu (e progressivamente) 

para as atividades de ensino e assistência institucional a partir dos anos 1980. Percebe-se que, 

a partir da década de 1980, foi enfatizado na gestão o número de cursos e de oficinas e 

encontros voltados a tais finalidades ganharam fôlego em detrimento das atividades voltadas à 

administração de projetos 

 

Atividades 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Cursos e seminários                 

Política sênior 5 8 15 15 15 20 20 19 

Administração econômica e 
setorial 15 17 25 37 40 41 51 54 

Análise e administração de 
projetos 43 36 24 32 26 9 7 6 

Treinamento de multiplicadores 4 11 18 21 20 18 23 20 

       Subtotal 67 75 82 105 101 88 101 99 

  

       

  

Assistência institucional 

       

  

Pedagógica 24 14 24 17 22 50 44 37 

Outros - - 18 29 43 55 55 66 

       Subtotal 24 14 42 46 65 105 99 103 

       Total 91 86 124 151 166 193 200 202 

  

       

  

Número de participantes dos 
seminários 

- - - - 
3.442 3.675 3.760 3.656 

De países pequenos e pobres - - - - 1.653 1.591 1.630 2.079 

Tabela 4: Atividades de ensino e assistência institucional realizadas pelo Instituto de Desenvolvimento 

Econômico entre os anos de 1983-90. Fonte: Elaboração Própria, baseado em Pereira, 2009, p. 177. 
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Mundia l África Ásia
Europa, Oriente 

Médio e norte da 

África

América 

Latina e 

Caribe

Agricultura 1 5 3 3 1 13

Administração do desenvolvimento 3 10 8 4 2 27

Finanças e indústria 6 5 5 4 0 20

Recursos humanos 1 4 4 1 2 12

Infra-estrutura 1 3 4 5 2 15

Macroeconomia 2 4 3 2 4 15

            Total 14 31 27 19 11 102

Agricultura 1 5 4 1 3 14

Administração do desenvolvimento 5 8 11 3 2 29

Finanças e indústria 5 4 4 12 1 26

Recursos humanos 1 7 5 2 2 17

Infra-estrutura 1 6 3 5 4 19

Macroeconomia 1 4 4 1 2 12

            Total 14 34 31 24 14 117

            Participantes diretos 350 910 806 566 312 2.994

Mundia l África Ásia
Europa e 

Ásia central

América 

Latina e 

Caribe

Oriente Médio 

e norte da 

África Total

Agricultura e meio ambiente 2 6 4 1 1 34 17

Administração do desenvolvimento 3 10 2 9 3 3 31

Finanças e desenvolvimento do 

setor privado 6 4 3 20 1 2 37

Recursos humanos - 7 7 3 5 2 24

Infra-estrutura e desenvolvimento 

urbano - 4 2 3 6 1 17

Administração da economia nacional 1 7 7 7 3 15 26

            Total 12 38 25 43 19 57 152

Região

1
9

9
3

1
9

9
2

1
9

9
1

Ano Setor Total

O reforço do caráter técnico também foi protagonizado pelo IDE na formação de 

cursos profissionalizantes para os países clientes, sendo esses cursos ministrados por 

orientadores membros da instituição, os quais eram considerados “representantes oficiais”. 

Assim, técnicos de todos os países clientes, principalmente, do setor público, passaram pelos 

treinamentos ministrados pelo IDE (Mason e Asher, 1973), aprendendo a formular e executar 

programas na mesma linha das teorias de desenvolvimento do BM. A partir da década de 

1990, foi intensificado o número de treinamentos de burocratas e assessores responsáveis pela 

gestão de setores e instâncias estratégicos do Estado para disseminação de pautas estratégicas 

voltadas à política neoliberal. O aumento do número desses cursos pode ser identificado na 

tabela abaixo, a qual demonstra as atividades entre os períodos de 1991 a 1993:  

 

Tabela 5: Atividades de ensino e assistência institucional realizadas pelo Instituto de Desenvolvimento 

Econômico, por setor e região - anos fiscais. Fonte: Elaboração Própria, baseado em Pereira, 2009, p. 209. 
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Os treinamentos para reafirmar e implantar os conhecimentos sobre as concepções 

neoliberais do Banco, a serem consideradas ideais para o desenvolvimento de países 

subdesenvolvidos, contribuíram para que ideias, modelos e práticas sobre desenvolvimento 

adotadas pelo BM fossem assimilados pelos governos dos países em desenvolvimento, não 

havendo grandes dificuldades para a aceitabilidade pelos educandos. Isso porque a influência 

do Banco Mundial como instituição estrangeira, ao se inserir como educadora sobre assuntos 

econômicos e políticos, era vista como oportunidade para os demais países para obter 

conhecimento confiável e com uma garantia para implantações bem-sucedidas.  

Conforme afirmou o primeiro diretor do IDE nas primeiras implantações, “se as 

pessoas vêm para o Banco para estudar aqui, elas retornarão para seus países com ideias mais 

próximas às do Banco” (Caufield, 1996, p. 63 apud Ribeiro Filho, 2006). Além disso, o 

julgamento realizado pelo Banco foi determinante para a adesão a esses programas em países 

periféricos, já que, na opinião dos técnicos representantes do Banco, as instituições desses 

países tinham “pouca capacidade para resolver conflitos, controlar choques externos, elaborar 

respostas políticas, implementar ajustes econômicos e manter o crescimento” (Documento 94, 

p. 5).  

 

4.2.2 O discurso do combate à pobreza como ferramenta: o Banco como 

disseminador de ideias sobre o desenvolvimento 

 

Muitas intervenções do Banco em países subdesenvolvidos eram justificadas pelo discurso 

do “alívio da pobreza” (Kapur et. al, 1997), tendo sido esse discurso incluído como um dos 

objetivos institucionais do Banco. Historicamente, essa foi uma política incentivada na gestão 

de Robert McNamara (presidente do Banco Mundial entre os anos de 1968 a 1981), na qual os 

contextos políticos pós-guerra estiveram associados à recuperação estrutural e financeira dos 

países após os conflitos. Essa época foi mais marcada por evocar a conexão entre segurança e 

desenvolvimento a partir do argumento de que o atraso econômico e as contradições da 

modernização capitalista facilitariam “a perpetuação de ideologias radicais” (Kapur et. al, 

1997, p. 143). 

Ao tratar a “pobreza” como um dos pilares de seus programas de desenvolvimento, 

entende-se que a questão ultrapassa o limite de uma abordagem de política social, mas de uma 

estratégia de divulgação da instituição (Kapur et. al, 1997). Isso porque a abordagem deixa de 
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ser um elemento relacionado à produção de riqueza e desigualdade populacional para ser um 

tópico relacionado à preocupação do governo americano com as revoltas e revoluções nos 

países do Terceiro Mundo no período de Guerra Fria. A partir da aproximação do fim da 

Guerra Fria, a urgência por políticas mais globalizadas para superação dos elementos binários 

envolvendo a União Soviética e os Estados Unidos (e o fortalecimento dos ideários 

capitalistas, consequentemente) fez com que se dirigisse o foco para a situação de países em 

condições de miséria e com ausência de políticas de saúde (Finnemore, 1997). Por isso, com o 

desenvolvimento de uma estratégia cada vez mais consolidada, que viabiliza empréstimos, 

assistência técnica e articulações com agências de desenvolvimento, o enfoque do combate à 

pobreza passou a compor a atuação do Banco como sua função global e cerne dos programas 

de ajustamento estrutural em países clientes (Pereira, 2018).  

O tratamento por parte do Banco ao mote “combate à pobreza” foi, inclusive, classificado 

como uma nova terminologia como meio de diferenciação dos aspectos tradicionais e 

políticos relacionados ao tema. O termo “pobretologia” (livre tradução, conforme também 

utilizou Pereira, 2018, p. 135) foi tratado por Kay (2006, p. 427) para compor a perspectiva 

sobre o combate à pobreza utilizada pela instituição como “unidade de análise” quando 

tratadas as iniciativas de assistência ao desenvolvimento, conforme empregado pelo Banco. 

Em virtude dessa utilização inédita até o contexto histórico envolvido, o uso do discurso de 

combate à pobreza foi considerado não só como uma das ferramentas que o Banco Mundial 

utilizou, mas também como uma referência à instituição quando tratado o desenvolvimento de 

países ao longo do século. Conforme Pereira (2009, p. 127) aponta, essa “construção político-

intelectual do combate à pobreza” fez parte não só da história da instituição, mas da sua 

trajetória a partir dos anos 1960.  

 Ao institucionalizar a ideia, bem como a emergência do tema que trata do combate à 

pobreza como elemento de propaganda e convencimento, o Banco Mundial conseguiu 

estabelecer, como organização global, uma política de relações públicas como expertise de 

assessments e designações em questão de desenvolvimento (Birdsall e Landono, 1997). Sendo 

referência na temática, fortalecida pelas atuações constantes em conjunto com centros de 

pesquisas e orientações técnicas, o próprio Banco descrevia suas ações em relatórios oficiais, 

colocando-o como exemplo institucional de campanhas em prol do desenvolvimento e 

redução dos índices de pobreza em diversos países do mundo. Conforme relata Pereira sobre o 

Relatório de Desenvolvimento Mundial de 1990 (2010, p. 257): 
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“(...) o Banco Mundial sistematizou e prescreveu um modelo de aliviamento 

compensatório da pobreza que se consolidaria como marco de referência para os 

Estados clientes, vinculado à neoliberalização do Estado e das políticas sociais. O 

relatório tinha como premissa a separação entre política social e política 

econômica”. 

 

A abordagem sobre o combate à pobreza, portanto, passou a ser disseminada, a partir 

da década de 1990, em caráter emergencial, entre muitos países, com responsabilidade e 

domínio de instituições financeiras globais, sendo o Banco Mundial a maior delas em quesito 

de experiência e atuação. Sobretudo, por estar sob controle dos governos das nações mais 

desenvolvidas, o Banco Mundial símbolo de relações internacionais como meio de estratégia, 

disseminação e fortalecimento sobre a ideia (Pereira, 2009). Para Oliveira et. al (2016, p. 

210), esse período marcou o surgimento do “paradigma da redução da pobreza e da boa 

governança” em virtude da atuação do Banco em lugares periféricos, sendo, dessa forma, um 

tratamento peculiar característico de orientação de projetos nesses países.  

Em razão da construção do discurso de combate à pobreza, a arguição literária do 

Banco Mundial como uma instituição de atuação como think thank do século é referenciada 

(Barros e Taylor, 2018). Think Thanks é o conceito dado às organizações da sociedade 

contemporânea cuja função é atuar significativamente na formação de uma rede de atores e 

artifícios para o desenvolvimento e disseminação de estratégias políticas (Levy e Egan, 2003), 

evidenciando uma presença determinante nos meios de influência social e governamental 

(Fischer, 2002). Além de desempenharem o papel para as determinações da sociedade, essas 

organizações são diferenciadas, pois constroem, por meio dessa função, uma posição 

hegemônica na reformulação e determinação de discursos oficiais, sendo articuladores-chave 

para a disseminação de ideias influentes e, por isso, compatíveis e em proveniência com os 

sistemas vigentes supremos (Fischer, 2003).  

 A abordagem do Banco como um think thank
37

, ao priorizar o desenvolvimento para o 

combate à pobreza em países marginalizados, envolve analisar, de maneira mais criteriosa, 

uma transformação do padrão de conhecimento sobre gestão do desenvolvimento. Nesse novo 

paradigma, aborda-se a transnacionalidade para as melhorias em dimensão da sociedade civil 

em concomitância com a produção e disseminação de um conhecimento impositivo sobre o 

                                                 
37

 O argumento do funcionamento do Banco Mundial como uma organização think thank, em resumo, 
é consolidado pela análise dos efeitos causados pelas medidas, tanto do Banco Mundial, como pelos 
próprios governos, para a sociedade civil a partir desse discurso em suas tarefas. Apesar de o 
argumento do Banco como think thank não ser a abordagem teórica a ser explorada na pesquisa, 
mostra-se necessário sua menção para ilustrar o impacto da instituição com a transformação de 
políticas em desenvolvimento a partir da construção sobre o combate à pobreza. 
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desenvolvimento (Guimarães, 2013). Essa lógica pode ser empregada na ação de erradicação 

da pobreza mediante a reprodução do capital (Jimenez e Segundo, 2007) (e dos interesses 

político-econômicos associados à ideologia) nos principais programas estruturais do Banco.  

 A partir dessa ordem disseminada em suas ações, e da ressonância das mesmas perante 

o funcionamento governante da sociedade civil, entende-se que a atuação do Banco, como 

disseminador de uma ideia em deliberação sobre o desenvolvimento no Terceiro Mundo e 

promotor de capacidade técnica e avaliativa para tal, se aprofunda em questões 

contemporâneas, sendo justificada por elementos vigentes do neoliberalismo. Envolve-se, 

nesse aspecto de influência, uma tríade para o funcionamento do banco associado a uma 

“educação para o neoliberalismo”: os valores neoliberais, o aspecto intelectual e o poder 

influente mundialmente (Berger, 2006).  

Muitos estudos da literatura justificam esse contexto pelas deliberações causadas após 

o principal marco do período neoliberal, isto é, o Consenso de Washington, em 1989 

(Williamson, 1992; Pereira, 2009). Entretanto, para a compreensão mais profunda sobre o 

papel do Banco para o desenvolvimento nesse aspecto, mostra-se necessária uma abordagem 

prévia sobre como se delineia o período neoliberal e como o mesmo proporcionou, como 

contexto histórico e como cenário, sua hegemonia global sobre o desenvolvimento. 

 

4.3 O contexto neoliberal de hegemonia do Banco Mundial como instituição 

global para o desenvolvimento  

 

O Consenso de Washington é considerado um marco para as ações político-econômicas 

globais no final do Século XX. Como o próprio nome diz, o marco foi consolidado a partir de 

uma reunião, em novembro de 1989, entre representantes do governo norte-americano do 

período (na época, sob presidência recente assumida por George H. W. Bush) e os principais 

organismos financeiros internacionais sediados em território estadunidense, isto é, FMI e 

Banco Mundial, para tratar de assuntos relacionados à América Latina. O objetivo do 

encontro, intitulado "Latin American Adjustment: How Much Has Happened?", era proceder a 

uma avaliação das reformas econômicas empreendidas nos países da região (Batista, 1994). 

A urgência para a reunião era iminente no período em razão da situação financeira em 

regressão pela qual a América Latina passava na época. A gravidade era resultado de uma 

combinação de fatos: endividamento latino-americano, a ruptura da ordem econômica pós-
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Guerra Fria e a própria crise da dívida externa, o que levava os países latino-americanos a 

honrar com o serviço de suas dívidas externas (Batista, 1994), sobretudo, com as dívidas com 

os Estados Unidos. Nesse sentido, o consenso entre as organizações foi sintetizado em alguns 

pontos, os quais ficaram marcados por serem as principais características normativas para a 

recuperação econômica do continente latino-americano na época: 1. Disciplina fiscal; 2. 

Priorização dos gastos públicos; 3. Reforma tributária; 4. Liberalização financeira; 5. Regime 

cambial; 6. Liberalização comercial; 7. Investimento direto estrangeiro; 8. Privatização; 9. 

Desregulação; e 10. Propriedade intelectual (Batista, 1994). 

 A influência do marco do Consenso do Washington foi determinada como o padrão de 

governança nos países da América Latina, sendo os pontos do consenso integrantes dos 

programas políticos formados a partir da década de 1990. Mais do que isso, qualquer decisão 

macroeconômica desses governos passaria, direta e indiretamente, pelo consentimento da 

tecnoburocracia global institucionalizada pelas organizações multilaterais do Consenso de 

Washington (Ugá, 1997). Assim, no Terceiro Mundo, o período denominado como 

neoliberalismo tornou-se sinônimo de “aplicar o que dita a ortodoxia econômica do Banco 

Mundial e do FMI” (Plehwe, 2006). 

 O neoliberalismo
38

, de maneira simplificada, pode ser compreendido por dois vieses: 

um mais voltado à percepção comum devido às suas transformações político-sociais e outro 

relacionado a uma doutrina histórica (Sandroni, 2002). Usualmente, o termo é ligado à 

percepção de governo sob uma atuação mínima do Estado, com pouco intervencionismo por 

parte estatal e com a defesa de meios de privatização e ascensão competitiva entre pares. Por 

consequência, nesse aspecto, há uma maior tendência pela execução do livre mercado com 

uma integração intensa entre o mercado mundial, bem como de políticas econômicas 

norteadoras a partir de uma concepção hegemônica (Anderson, 2009). A partir dessa ideia 

(ainda que reducionista), não somente pela presença global, mas, sobretudo, pelos pontos 

acordados no Consenso de Washington, é inferido um contexto neoliberal à atuação do Banco 

Mundial na América Latina no final do Século XX.  

                                                 
38

 Entende-se, conforme apontado por Andrade e Ota (2015), que a discussão em volta do conceito 
de neoliberalismo exige uma percepção crítica sobre o termo, uma vez que sua definição é complexa 
e heterogênea. Tendo como base a percepção “foucaultiana” do termo (Foucault, 2008), o limite da 
pesquisa se dará no foco da abordagem histórica do neoliberalismo, tanto pelo período histórico 
abordado como pela análise da construção mutuamente constitutiva entre crise econômica e 
neoliberalismo nesse intervalo temporal. Para isso, será levado em conta como foi construída, como 
reducionismo, a associação entre Estado Liberal e Estado Mínimo (Dardot e Laval, 2009).  
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Embora o neoliberalismo e suas transformações sejam priorizados para análises 

econômicas, sobretudo, das crises fiscais encontradas, entende-se que o neoliberalismo, como 

neologismo, também é compreensível, de acordo com sua definição, a partir de uma óptica 

social e em virtude do gerenciamento público e privado. Dessa forma, entende-se que é 

possível limitar a compreensão do neoliberalismo como algo distinto de um posicionamento 

liberal clássico e da manutenção de ideias de relações individuais e políticas de atuação 

mínima do Estado. Para Dardot e Laval (2009), apenas a partir da visão para além do modelo 

comum neoliberal é possível entender as crises e o modus operandi que afetam não somente 

os governos, mas a própria condição humana refletida na forma sob a qual se reconhece a 

humanidade.  

Sob essa abordagem, entende-se o contexto neoliberal a partir da consolidação da 

doutrina político-econômica neoliberal do final da década de 30, representando uma tentativa 

de adaptar os princípios do liberalismo econômico às condições do capitalismo moderno. Para 

Sandroni (2002), apesar da concordância de uma concepção individualista de sociedade e cujo 

equilíbrio estaria no mecanismo dos preços, o neoliberalismo tem como particularidade a 

ideia de disciplina de mercado como modo de sobrevivência. Tendo como ponto de partida a 

disciplinarização do mercado a partir dos princípios de individualidade e concorrência, 

entende-se o contexto neoliberal relacionado a um produto da maturação disciplinar das 

ciências sociais e das técnicas econômicas como técnicas administrativas (Mirowski, 1991) e, 

portanto, associado à regulação, à reforma de Estado e à governabilidade
39

 

 Assim, é possível afirmar que os preceitos neoliberais são identificados nas sociedades 

não somente pelas transformações históricas globais decorrentes (isto é, tanto condições e 

materialidade históricas), mas também em virtude das transformações na forma de associação 

e identificação coletiva provocada em cada indivíduo, seja na forma geral de sociedade, 

construída em torno da identificação pela concorrência, seja na esfera do pensamento social 

                                                 
39

 A partir do ideal de concorrência, as sociedades desenvolvem uma lógica de necessidades ou 
demandas a serem atendidas pelo Estado e a “arte de governar” (Foucault, 2008), denominada por 
Foucault como governabilidade. O termo é designado para conceituar o conjunto de habilidades e 
compreensões acerca do processo de conhecimento ou saber sobre a sociedade e suas 
reivindicações. Isso pode ser traduzido como disputa de poder. Esse poder é uma 
governamentalidade, ou seja, um processo que se constitui historicamente, somando administração, 
organização e saberes. Constrói-se um governo a partir do entendimento das questões que envolvem 
uma população e a utilização de recursos técnicos para suas ações, e o período histórico condizente 
consolida esses fatos. Na fase genealógica (Candiotto, 2008), Foucault compreende, por meio do 
argumento da governamentalidade, que o neoliberalismo possui um modo específico de organização 
que permite o trabalho específico de conceitos de liberdade individual e competição que se associam 
às ideias permeadas (e hegemonizadas) nos países do Norte. Além de produzir efeitos em 
coletividades, essas características neoliberais atingem os indivíduos ao produzir sujeitos que 
incorporam os enunciados da gerência como princípios éticos de constituição de si. 
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que corrobora esse tipo de sociedade, mas que também justifica sua necessidade prática. Os 

modelos de governo entram nessa disputa de poderes voltados a um fim comum de 

competição e concorrência e transformam as sociedades neles presentes, formando um duplo 

circuito (Foucault, 2008) que dá origem e consolida o Estado Neoliberal.  

 A sociedade regulada com base no mercado em que pensam os neoliberais é uma 

sociedade na qual o que deve constituir o princípio regulador não é tanto a troca das 

mercadorias quanto os mecanismos da concorrência. São esses mecanismos que devem ter o 

máximo de superfície e de espessura possível que também devem ocupar o maior volume 

possível na sociedade. Vale dizer que o que se procura obter não é uma sociedade submetida 

ao efeito-mercadoria, mas uma sociedade submetida à dinâmica concorrencial, ou seja, uma 

sociedade que tenha como parâmetros o ambiente empresarial, portanto, uma sociedade 

empresarial (Foucault, 2008, p. 201).  

 A sociedade de modelo empresarial revela, de fato, uma multiplicação da forma 

‘empresa’ no interior do corpo social. Trata-se de fazer do mercado e do ambiente empresarial 

o denominado “poder enformador da sociedade” (Foucault, 2008, p. 203), isto é, o que forma 

a sociedade como um modelo social nesse contexto é o estabelecimento de três elementos em 

conjunto: empresa, concorrência e mercado. Nessa perspectiva, o neoliberalismo provoca, em 

aspectos ideológicos, uma transformação nas condições e efeitos na sociedade que atingem, 

primeiramente, o espaço econômico para, posteriormente, se estender a outros espaços, 

permitindo uma nova perspectiva de compreensão e interpretação (Harvey, 2008) e 

angariando novos modelos de gestão pública, como o governo gerencialista (Paes de Paula, 

2005). 

Ao partir dessa perspectiva, por consequência, é necessário entender que há uma 

dimensão capilarizada entre governo e sociedade que revela múltiplas formas de exercício de 

poder e controle que o neoliberalismo no macro e no micro nível pode tomar e combinar. 

Segundo Santos (1997), a liderança de ascendência neoliberal não seria concentrada em 

elementos governamentais, assumindo cargos dessa posição economistas e políticos cuja 

principal preocupação, inicialmente, era influenciar a luta política e o debate político nos 

continentes de disseminação.  Sem esse ponto de atenção, as análises inseridas nesse contexto 

não conseguem evitar avaliações sistêmicas e generalizadas, por vezes, descontextualizadas. 

Assim, ao destrinchar os elementos do neoliberalismo, Dardot e Laval (2009) defendem que 

há um conteúdo sistêmico de inserção nesse processo, inclusive, no nível individual, afetando 
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o modo de agir, a conduta sobre as condutas (Foucault, 2008) e tentando atingir, dessa forma, 

a análise a partir das múltiplas formas de poder em ação.  

Esses elementos em congruência permitem inferir que a ideia de gestão de 

desenvolvimento, a partir de um conjunto de fatores em harmonia, designa a execução das 

tarefas determinadas para a superação de crises econômicas, sobretudo, em países 

marginalizados. Em outras palavras, não é somente o ato de desenvolver atividades voltadas 

para o desenvolvimento, independentemente do país de origem, mas o que está inserido em 

uma análise sistêmica que se completa a ideia da gestão do desenvolvimento como um 

elemento de percepção histórica. O Banco Mundial, dessa forma, teve atuação em contexto 

neoliberal pelas características de autoritarismo do ponto de vista sociológico econômico 

(Ibarra, 2011) para interferir na crise da América Latina, além das características de defesa de 

livre-mercado.  

 

4.3.1 O papel do Banco Mundial a partir do contexto neoliberal para a 

gestão do desenvolvimento 

 

Em uma realidade neoliberal, no que tange à gestão do desenvolvimento, argumenta-

se que as preocupações imperiais com as colônias governamentais são replicadas nas agendas 

contemporâneas de governança do Primeiro Mundo para o Terceiro em duas instâncias. Em 

primeiro lugar, uma suposta preocupação dos países ocidentais acerca da gestão do 

desenvolvimento com a democratização, já que esse movimento político é mais condizente 

com uma agenda econômica neoliberal e a falta credibilidade dado o papel da administração 

do desenvolvimento na década de 1990 (Rezende, 2002). Em segundo lugar, as reivindicações 

feitas pela gestão do desenvolvimento para capacitação e participação. Esses, demonstrados, 

são baseados em linguagem e metodologias inspiradas no domínio indireto, os quais, na 

prática, são sempre subordinados às agendas políticas e econômicas do Primeiro Mundo, em 

particular, em relação ao alívio das dívidas contraídas pelos países em desenvolvimento, ao 

longo do Século XX, para tal feito (Cooke, 2003).  

Nessa transição de ideias, a partir do marco do Consenso de Washington, o Banco 

Mundial e o FMI, principais instituições de influência econômica internacional do período, 

foram responsáveis pelos ajustes que permitiram a lógica de investir para o desenvolvimento e 

não pela recuperação econômica por meio do caráter assistencial. Pela natureza de ambas as 

instituições, seus papéis como “investidores” seriam diferentes, mas poderiam ser 
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considerados complementares (Ribeiro Filho, 2006): Enquanto o FMI continuaria a cuidar dos 

problemas de curto prazo do balanço de pagamentos e de estabilização da economia, o BM 

influenciaria os governos dos países por reformas do Estado para proporcionar uma maior 

autonomia das empresas privadas e torná-lo mínimo, conforme os princípios neoliberais. 

A ideia de “redução da pobreza”, a partir de uma metodologia característica do Banco, 

ganhou visibilidade, de fato, na década de 1990, com o crescimento das ideias liberais. Mas a 

visibilidade do Banco como instituição é compreendida à luz do contexto histórico do órgão, 

com início das implementações sob o comando de Robert McNamara
40

 (de 1968 a 1981). A 

modalidade de financiamento “inaugurada” por McNamara corresponde aos empréstimos de 

ajuste estrutural mediante a implementação, por parte dos países clientes, de um pacote de 

reformas estruturais e de políticas de orientação, pelo senso comum, neoliberal. Esse modelo 

baseado em duas vias de responsabilidade serviu como o principal instrumento de 

financiamento do Banco Mundial até o Século XXI (Mello, 2012). 

Por meio desse instrumento de financiamento, haveria uma garantia para o Banco 

Mundial, por parte dos países em desenvolvimento, da manutenção das atividades 

relacionadas ao livre mercado e a consequente abertura comercial. Entretanto, à luz da política 

ativa americana contra o comunismo no período da Guerra Fria, os financiamentos mediante 

reformas estruturais pelo livre mercado seriam uma estratégia de imunidade nos continentes 

subdesenvolvidos contra aqueles fatores que, segundo a visão da instituição global, seriam os 

“inimigos” do desenvolvimento (Maranhão, 2009, p.40). Esses fatores seriam as políticas 

desenvolvimentistas adotadas ao longo do século nesses países que prejudicariam o 

investimento estrutural nacional, ou a própria política intervencionista do Estado.  

Assim, ao compreender a ordem internacional pós-União Soviética, são as noções 

neoliberais de "reverter as funções estatais", mantendo um "campo de jogo nivelado” 

(Pereira, 2006, p. 20), que são, na prática, os contextos que permitem a análise da gestão do 

desenvolvimento nessa época (Braga, 1995). Particularmente, o Banco Mundial promoveu, 

                                                 
40

 Conforme descrevem Birdsall e Landono (1997, p. 32): Durante a década de 1960 e em ritmo 
crescente durante o período da presidência de McNamara (1967-1981), os empréstimos do Banco 
Mundial aumentaram, não apenas nas áreas de transporte e energia, mas também na agricultura, 
indústria e crédito para financiamento do desenvolvimento. Com a crise da dívida nos anos 80, o 
banco fez empréstimos de "ajuste", isto é, transferências para apoiar as importações que estavam 
vinculadas a reformas fiscais, comerciais e outras para restaurar o equilíbrio interno e externo e, 
assim, colocar os países em um caminho de crescimento sustentável. No final da década de 80, com 
a entrada das economias e países da Europa Oriental na antiga União Soviética, o Banco Mundial 
acrescentou economias "de transição" à sua clientela tradicional de "economias em 
desenvolvimento", novamente, com o objetivo fundamental de colocar essas economias em um 
caminho de crescimento saudável. 
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por meio de políticas de financiamento e suas metodologias “contra a pobreza”, uma visão 

particular da "boa governança" que ditou-se necessária para uma "gestão de desenvolvimento" 

bem-sucedida. No entanto, essa visão sobre governança mostrou-se mais um código de prática 

ético para a administração de funções governamentais do que, de fato, uma receita para 

alcançar o desenvolvimento (Anderson, 2009). Sob essa ótica, o desenvolvimento 

prosseguiria em nações marginalizadas se as condições estiverem corretas, mas não de 

maneira pressionada, ainda que compulsória por meios financeiros. 

Portanto, a ação do Banco Mundial para o desenvolvimento, por meio das estratégias 

adotadas no período pós-Guerra Fria, corresponde a uma faceta neocolonial, contextualizada 

pelos princípios neoliberais sobre as estruturas produtivas dos países subdesenvolvidos 

(Leher, 1999) e justificada pela consideração das opções econômicas de desenvolvimento 

como universais. Alguns autores denominam essa atividade, por ser uma resposta determinada 

do neoliberalismo à crise estrutural dos países de Terceiro Mundo, como ações 

recolonizadoras (Braga, 2000). Conforme Braga (2000, p. 56) aponta: 

“A financeirização do capital, ou seja, o domínio do capital financeiro sobre o 

conjunto das atividades produtivas, redefiniu as grandes estratégias do sistema. Os 

ajustes estruturais das economias dependentes e a reestruturação produtiva 

correspondem às duas faces da mesma moeda: o neocolonialismo. Uma após a outra, 

as economias dos países subalternos, caem diante a força desta nova etapa da 

internacionalização do capital. As burguesias dos países dependentes capitulam e 

passam, num rápido intervalo, de defensoras de um projeto nacional-

desenvolvimentista relativamente autônomo, a “correias de transmissão” dos 

mercados financeiros transnacionais.” 

 

 Além do contexto neoliberal, a ação do Banco Mundial como neocolonial para a 

gestão do desenvolvimento inclui uma idiossincrasia associada às suas ferramentas de atuação 

global. Diferentemente da associação “territorial” do termo, a garantia por parte do Banco 

Mundial em buscar estilos de governança voltados às estruturas, conforme seus padrões, 

avançava as fronteiras territoriais dos seus países clientes. Em outras palavras, as ações 

compulsórias por parte de países subdesenvolvidos poderiam ser mediadas sem a presença 

“colonizadora” por parte de agências multilaterais, umas vez que elas estariam submetidas às 

condições concluídas como necessárias para o próprio desenvolvimento dessas nações. Essa 

ação descentralizada, portanto, estaria associada à função de governamentalidade neoliberal 

de criar ambientes que permitissem essas relações sem, de fato, reconhecer um papel 

colonizador, mas pela hegemonia de discurso de desenvolvimento propiciada (Plehwe, 2007). 

 Entretanto, tanto na teoria AGD (Alvesson, 1996; Brinkerhoff e Coston, 1999), como 

em estudos empíricos sobre a atuação do Banco Mundial em países subdesenvolvidos (Mello, 
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2012), existe a arguição de uma ação intervencionista por parte da organização multilateral, 

sobretudo, pelo histórico de criação de políticas peculiares de investimento com 

condicionalidades de implementação de reformas estruturais para a concessão de 

empréstimos. Assim, a partir desse argumento, entende-se a idiossincrasia de ação 

descentralizada para o desenvolvimento por parte do Banco Mundial somente se justifica, em 

contexto neoliberal, pelo discurso de livre mercado e a aparente “liberdade fiscal” para 

internacionalização econômica de países marginalizados em projetos para o seu 

desenvolvimento. A gestão do desenvolvimento assumida pelo Banco é desterritorializada, 

pois não se restringe às relações de diplomacia entre mercado, governo e sociedade, mas 

ainda assim, pelo seu aspecto de condicionalidade de ações, é uma ação neocolonizadora sob 

o aspecto do desenvolvimento (Craig e Porter, 2006).  

 É importante mencionar que o neocolonialismo da ação do Banco Mundial também é 

presente, também à luz das políticas da Guerra Fria, por serem políticas econômicas 

integradas à infraestrutura de poder hegemônico dos Estados Unidos (Pereira, 2009, 2018). 

De fato, essa ação coadjuvante estadunidense ocorre, por vias, não somente pela sua 

influência global, mas também em virtude de o país oferecer recursos para a promoção de 

uma economia de capital aberto após os principais períodos de guerra do Século XX. Pelo 

fato de serem os principais incentivadores das ações do Banco Mundial, os Estados Unidos 

estariam beneficiados, indiretamente, em termos econômicos e políticos, como em função de 

um acionista em defesa de seus interesses (Pereira, 2018).  

 Em resumo, a gestão do desenvolvimento por parte do Banco Mundial, nas últimas 

décadas do Século XX, não ocorreu de uma maneira impositiva, mas, sim, por uma via de 

mão dupla, em um princípio diplomático em que tanto a organização global como os países 

subdesenvolvidos clientes sairiam em acordo e um interesse comum a ambas as partes: a 

promoção de estruturas sob um contexto político-econômico de superação de crises e por 

meio do capital financeiro. Entretanto, ainda que não fosse uma ação direta ou, até mesmo, 

territorial, as condições de negociação, por vezes, assimétricas (Pereira, 2018), dado que os 

estados clientes para a concessão de empréstimos envolvia métodos coercitivos discursivos e 

encobertos por ferramentas que levariam ao desenvolvimento associado à modernização. A 

metodologia do Banco, ao incluir nesses discursos a redução da pobreza por meio da 

assistência técnica e a reconhecida expertise, é que findaria esse elemento, conforme visto, 

neocolonial da instituição e, indiretamente, dos Estados Unidos nesse período.  
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Empréstimos 1980-82 1983-86 1987-90 1991-93

Ajustamento / total de empréstimos 7 18 26 23

Estrutural / total de ajustamento 87 40 45 51

Setorial / total de ajustamento 13 60 55 49

África 23 26 23 22

Lesta da Ásia 21 11 12 3

Europa e Ásia central 31 16 9 19

América Latina e Caribe 7 35 41 32

Oriente Médio e norte da África 0 6 8 10

Sul da Ásia 18 5 7 13

Países altamente endividados (a) 12 57 54 57

Parcentual do total de empréstimos para ajustamento por região

4.4 A ação do Banco Mundial entre 1980 e 1990: fator em prol do 

desenvolvimento neoliberal 

 

O crescimento de empréstimos e pedidos de auxílio externo nos países da América Latina 

foram notórios na transição das décadas de 1980 a 1990.  Conforme a tabela abaixo, a 

marcação em amarelo mostra o salto do número de compromissos financeiros do Banco 

Mundial na América Latina e no Caribe no decorrer dos anos 1980, até quadruplicar o número 

na entrada dos anos 1990: 

Tabela 6: Empréstimos concedidos pelo banco Mundial para ajustamento por região. Fonte: Elaboração Própria, 

baseado em Pereira (2013, p. 367 apud Kapur et. al, 1997 p.520). 

 

O aumento dos compromissos financeiros acarretou em uma preocupação por parte do 

Banco com a questão quantitativa de projetos aprovados nos países clientes da região em 

detrimento do foco no sucesso das respectivas implementações. Segundo Mello (2012, p.130), 

essa tradição da organização multilateral, advinda também do período de presidência de 

McNamara, dando seguimento a uma “cultura de aprovação de projetos” a ser consolidada, 

conforme a década seguinte.  

A seguir, os tópicos são dedicados à explanação da ação do Banco Mundial na 

América Latina, por meio da metodologia de discursos de redução da pobreza no continente a 

partir da divulgação e de assistência técnica para reformas estruturais. Entretanto, já de início, 

nota-se que, especificamente, na região latino-americana, os projetos voltaram-se a uma 

estratégia de ações políticas que objetivavam resultados na educação. 
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4.4.1 A atuação do Banco Mundial para o desenvolvimento na América 

Latina 

 

As condições econômicas no continente latino-americano, em geral, não eram 

favoráveis no final do Século XX. A maioria dos países da região havia saído recentemente de 

um extenso período ditatorial e a adaptação para um regime democrático exigiu políticas 

fiscais mais rígidas, além de estarem vivenciando o crescimento da dívida externa. (Ibarra, 

2011). O discurso da extrema pobreza ganhou repercussão devido ao fato de alto número da 

população atingir índices de indigência, havendo, então, necessidade de erradicar a fome 

nesses países. 

 

Gráfico 1: Impacto durante o período de 1970 a 1995 da desigualdade social na pobreza no continente Latino-

Americano (em milhões de pessoas). Fonte: Birdsall e Londono, 1997, p. 34 

 

Por conta das urgências econômicas, os investimentos em educação foram os mais 

prejudicados no continente (World Bank, 1990
41

). A educação, até então definida pelo 

organismo como algo a ser promovido a fim de possibilitar o crescimento econômico dos 

países e, posteriormente, a redução da pobreza, passa a ser vista como um investimento de 
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 World Bank. Poverty And Inequality: What Have We Learned from the 1990s? Economic Growth in 
the1990s.1990.http://www1.worldbank.org/prem/lessons1990s/chaps/Cnote_PovertyandInequality.pdf
. Acesso em 12 de dezembro de 2018.  

http://www1.worldbank.org/prem/lessons1990s/chaps/Cnote_PovertyandInequality.pdf
http://www1.worldbank.org/prem/lessons1990s/chaps/Cnote_PovertyandInequality.pdf
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alto custo para Estados em crise, devendo esse custo, para o contexto neoliberal, ser 

transferido ao mercado e à sociedade. Para o Banco Mundial, tanto a amenização da pobreza, 

como o crescimento da produção nos países em recessão, seriam contornados, principalmente, 

com ajustes estruturais a partir de uma revisão do papel do Estado no fornecimento de 

infraestrutura de serviços em educação. 

 Para atuação naquele cenário da América Latina, emergiu o que foi denominado como 

“financiamento da educação”
42

 (Ransom, Khoo e Selvaratnam, 1993), sendo o principal fator 

a ser exigido, sobretudo, de agências internacionais, medidas mais austeras para revisão do 

papel do setor público e aproximar-se, para o funcionamento, do setor privado. O setor 

educacional, em outras palavras, seria o cenário de inauguração de ação por parte do Banco 

Mundial ao recomendar, do ponto de vista técnico, a redução orçamentária, como equidade de 

acesso para garantir a eficiência e qualidade educacional. Essa questão impositiva do Banco, 

que acompanhou sua ação na América Latina para cada vez mais canalizar a redução do papel 

estatal nos serviços dos países clientes, esteve associada à função não declarada da instituição 

como banco global de conhecimento, sendo seu aparato técnico uma justificativa constante 

para execução dos projetos. Entretanto, conforme Plehwe (2007) justifica, essas ações 

visavam garantir, nas entrelinhas, o reforço das condições neoliberais de maneira disciplinar e 

não como forma de melhorar as perspectivas de desenvolvimento. 

 Conforme aponta Mota Junior (2014), a orientação às políticas educacionais nos países 

periféricos foi intensificada pelo fato de a educação ser vista não somente como uma 

importante fronteira econômica a ser explorada, mas também por facilitar os grandes 

capitalistas em formar uma nova geração de trabalhadores que pudessem se adequar, em 

termos de conhecimentos e técnicas, às novas exigências produtivas e organizacionais de um 

contexto marcado pela reestruturação dos processos produtivos.  

Dessa forma, entende-se que era mais estratégico manter o foco nas políticas educacionais 

em virtude de essas constituírem a base da reconstrução da economia, como também pelos 

retornos mais significativos em projeção para benefício do próprio Banco Mundial. Assim, 

seriam impostas mudanças significativas ao aplicar os padrões de financiamento e a forma de 
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 Documento de discussão do IDE de 1993, tratando do impulsionamento da educação superior em 
países em desenvolvimento.  Ver, por exemplo, os resultados do Seminário “The quality of education 
and economic development” (Heyneman e White, 1986), e, também, Verspoor (1989), Lockheed e 
Verspoor (1990). 
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gestão dos sistemas de ensino, como as definições curriculares, os processos avaliativos e os 

modelos de formação docente, que são critérios estritamente empresariais e mercadológicos. 

Tendo em vista essa capacidade de retorno, os investimentos para reformas no setor 

educacional, impulsionados pelos projetos do Banco Mundial, eram focados na realidade 

latino-americana em uma ordem denominada como “Short Education Policy Menu” (Ribeiro 

Filho, 2006), isto é, um olhar gerencial para concentração de recursos para a educação 

primária. A transferência do potencial de investimento da educação superior para a educação 

de base compunha a estratégia, basicamente, de foco público no setor de investimento social e 

resultados numéricos mais rápidos. Em contraposição, o potencial de investimento privado 

seria direcionado para o ensino superior, ampliando a possibilidade de crédito para 

financiamento à população que quisesse adquirir um curso superior (Fischer, 1984).  

Assim, os projetos voltados à educação liderados pelo Banco Mundial, nos governos 

latino-americanos, resumiam o potencial de gestão do desenvolvimento da organização 

multilateral para cenários marginalizados por meio de discurso do desenvolvimento humano 

(incluindo, consequentemente, a superação da pobreza), através de princípios gerenciais e 

técnicos que trouxessem aos países clientes, mas, sobretudo, para o próprio Banco, retornos 

expressivos e impactantes da maneira mais rápida. Com essa atuação, o Banco Mundial 

difundiria meios a partir dos principais pilares de sua forma de gestão, ou da maneira que 

julgaria, a partir de seu caráter assistencial, para essas nações. Os princípios gerenciais, como 

criação de mercados de créditos, descentralização administrativa e primor pela eficiência de 

recursos, estariam sintonizados nesse contexto (Heyneman, 2003, p.325) conforme 

explicitado na passagem de Mello (1991, p.9)  

Diferentemente da maioria dos países desenvolvidos, os do Terceiro Mundo 

precisam adequar as estratégias de desenvolvimento a situações conjunturais 

caracterizadas por: — políticas de ajuste econômico de curto prazo que dificultam 

consensos em torno de objetivos de longo alcance, como são os da educação; — 

instabilidade e fragilidade da experiência democrática, em função de longos 

períodos de governos autoritários, que prejudicam a articulação entre as instituições 

políticas e os atores sociais; — crescimento desigual, que faz conviver setores 

avançados tecnicamente com outros de mão-de-obra intensiva e ainda necessários à 

integração de grandes contingentes marginalizados da produção e do consumo; — 

grandes desigualdades na distribuição de renda, e ineficiência e desigualdade na 

oferta de serviços educacionais.  

 

É importante mencionar que, embora fosse uma atuação soberana sob o ponto de vista 

gerencial, não havia, como em qualquer processo de relações entre organizações, um absoluto 

consenso dentro do Banco Mundial sobre a execução dos projetos (Jones, 1997). Entretanto, 
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mesmo pela natureza de o Banco ser constituído por diferentes divisões entre si, entende-se 

que o olhar gerencial seria predominante, independentemente dos meios pelos quais fossem 

atingidos. Para Mello (1991), a soberania, dentro da organização e do globo, era “explícita” a 

ponto de marcar esse tipo de influência no período após a década de 1980. Segundo a autora, 

por esse motivo, a perspectiva crítica sobre o Banco Mundial enfatiza a inflexibilidade e a 

indicação de projetos de solução única para os países interessados. 

 De forma geral, o Banco Mundial, na América Latina, teve uma atuação, a partir desse 

pressuposto, de maneira significativa na reformulação de políticas públicas para o 

desenvolvimento de países em diferentes níveis de pobreza. A inflexibilidade, embora fosse 

nítida, era contornada pelo aconselhamento em prol das soluções emergenciais e de melhor 

retorno. Independentemente da área dos projetos, a projeção elaborada pelo Banco era a partir 

do modelo de funcionamento de mercado, que, diferentemente da forma de intervenção 

estatal, era tida como modelo (Mello, 1991). Para tais soluções, o desenvolvimento a ser 

conquistado pelos seus países clientes envolvia não apenas um rígido planejamento, inclusive, 

de maneira normativa, mas interferia nas regulações governamentais por meio de reformas 

(Jones, 1997).  

 Os ideais propagados pelo Banco, de certa forma, foram perpetuados na medida em 

que forças políticas de dominância nos governos latino-americanos iam, aos poucos, se 

alinhando para a construção de uma economia de mercado livre como propósito de 

desenvolvimento econômico (Pereira, 2013). Nesse período, foram fortalecidas, nesses países, 

alianças internacionais pela via da “globalização financeira” (Pereira, 2010, p. 274), isto é, 

pelo fluxo de ideias e recursos que formariam uma onda de liquidez internacional para 

viabilizar condições políticas com vistas à estabilização monetária e reestruturação econômica 

no contexto neoliberal.   

 

4.4.2 O caso brasileiro 

 

No Brasil, ocorreu, em concentração maior na década de 1990, a propagação de uma ideia 

de reformas concentradas no setor público com o fim de aprimorar as relações organizacionais 

e proporcionar melhores condições de desenvolvimento à população. Tanto em relação a 

programas voltados à educação, como para os direcionados às políticas públicas, o 

convencimento por parte do Banco Mundial de suas orientações era baseado em um 
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argumento de “fortalecimento institucional do setor público”, direcionando recursos para as 

instituições e para a organização estatal (Waismann, 2013). 

Segundo Waismann (2013, p. 134), a percepção do Banco Mundial, por meio de seus 

canais de comunicação, sobre o setor público no Brasil no período se resumia às condições 

impostas pela burocracia estatal, com base, segundo os princípios weberianos, em princípios 

de formalidade processual, impessoalidade no relacionamento com interesses particulares e 

posicionamento neutro com relação aos objetivos finais propostos ao Estado. Dessa forma, 

para a organização internacional, era recomendado um amadurecimento da burocracia estatal 

brasileira para alcance da “democratização da administração pública”. Democratização era o 

termo mais utilizado para indicar o sentido de transparência nas participações da população 

nas esferas de decisão pública, sendo requisito, para tanto, reformas de diferentes tipos para 

proporcionar esse alcance.  

  Sendo assim, o tipo de reforma para essas condições emergentes seria, conforme 

posicionamento do Banco Mundial, uma reforma das estruturas administrativas do Estado, 

compreendendo tanto o fortalecimento da sua capacidade institucional (planejamento, 

controle e coordenação) como uma maior permeabilidade em relação à sociedade civil 

organizada (transparência, participação e descentralização (Waismann, 2013). De fato, do 

ponto de vista do Banco, como representante do histórico de países desenvolvidos, o estado 

participaria não de forma intervencionista, mas como agente estratégico no desenvolvimento 

econômico e na modernização das estruturas sociais dos países, visando à otimização e à 

eficiência de seus recursos, independentemente de sua orientação político-econômica (Liberal, 

Keynisiana ou mesmo neoliberal). Políticas utilizadas em peso por países subdesenvolvidos, 

incluindo o Brasil, em que o estado seria intermediador para substituição de recursos e 

importações e de presença intervencionista, eram, então, condenadas pela instituição 

multilateral.  

Assim, no Brasil, o projeto de desenvolvimento capitalista, preconcebido a partir dos 

valores difundidos pelo Banco Mundial, se constituiria na modernização das estruturas sociais 

com forte participação do estado na construção da nação, não apenas como agente indutor do 

desenvolvimento econômico por meio do planejamento, do financiamento e da produção 

direta, mas como elemento articulador e mesmo reprodutor das estruturas sociais em geral 

(Valeriano Costa, 1998). Por meio das políticas de crédito do Banco, essa cooperação no 

Brasil, certamente, não estaria isenta, conforme as condições já conhecidas na América 
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Latina, de imposição de condicionalidade, ou exigências prévias, aos acordos financeiros 

estabelecidos (Silva, 2002).  

Segundo Silva (2002, p. 99), a aplicação das políticas de ajuste estrutural no Brasil, 

durante as décadas de 1980 e 1990, permitiu que o FMI e o Banco Mundial atuassem como 

governos paralelos, inclusive, mediante a modificação do desenho jurídico-institucional do 

país para permitir a participação direta dessas agências. Por essa influência, as reformas 

educacionais concebidas e executadas pelo governo brasileiro, nos anos 1990, foram, em 

particular, profundamente influenciadas pelos diagnósticos e orientações do Banco Mundial, 

sobretudo, durante os 8 anos de governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) (1995-2002). 

O alinhamento estratégico entre o Ministério da Educação do Brasil (MEC) e o Banco 

Mundial era tamanho, nesse período, que os principais quadros responsáveis pelo governo 

brasileiro em matéria de educação, a começar pelo ministro, já haviam feito parte do staff 

como diretores ou como consultores das agências que compõem o Grupo Banco Mundial e 

outras agências multilaterais. 

Foi nesse modelo de governo que o IDE, como representante da assistência técnica do 

Banco Mundial, mais interviu no Brasil para exercer suas atividades instrutivas (Capitani e 

North, 1994; Castro, 2004; Ribeiro Filho, 2006, Faé, 2009), executando programas de 

preparação e atualização de profissionais em empresas públicas de grande alcance no país, 

como Banco do Brasil e BNDES. Na década de 1980, inclusive, um dos cursos de 

especialização ministrados pelo IDE no país teve como um dos orientadores Irving Sirken, 

economista canadense e profissional do Banco Mundial desde a década de 1960 e autor de 

produções de grande visibilidade no Brasil. É essa multiplicação da forma empresa no interior 

do corpo social que constitui o escopo da política neoliberal. A análise das atividades do 

Instituto na época, pelo seu conteúdo, pela natureza dos conhecimentos transmitidos e pelos 

profissionais responsáveis pelos programas, permite inferir que havia uma coerência entre a 

intervenção do Banco Mundial com a constituição de uma “sociedade empresarial”, isto é, a 

ideologia pertinente ao modelo neoliberal, na qual a empresa se torna uma estrutura modelo 

para a sociedade, cujo funcionamento permitiria assumir os princípios de mercado e da 

concorrência, por consequência, adquire o escopo da política neoliberal. 

A “sociedade” construída a partir da ação do Banco nos projetos brasileiros mostrou-se 

presente ao representar uma descentralização na condição de ideais em volta dos interesses da 

instituição organizacional. Assim como o próprio estilo de liderança descentralizado em 

relação ao governo norte-americano, a difusão de líderes-chave para a condução de projetos 
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no Brasil foi estratégica como forma de convergência de ideias, amenizando os sinais de 

intervenção direta da instituição multilateral. A presença desse grupo de líderes nos projetos 

brasileiros foi ativa, sobretudo, no setor educacional, a ponto de ser identificada a 

convergência de posições e crenças entre o Banco e o governo brasileiro. O principal ponto de 

semelhança entre os componentes desse grupo era o papel ativo intelectual, possibilitando a 

acomodação de políticas e práticas do Banco de forma convergente e com o mínimo de 

resistências (Mello, 1991). Esse grupo de policy makers ganhou evidência a partir da década 

de 1990, exercendo papel ativo em articulações com o governo brasileiro para projetos de 

reforma administrativa pública.  

Alguns desses líderes se assemelhavam ao papel de Sirken, mas, na realidade dos anos 

1990. É o caso, por exemplo, de Paulo Renato Souza (Ministro da Educação durante os dois 

mandatos de Fernando Henrique Cardoso), Guiomar Nano de Mello (membro do Conselho 

Nacional de Educação a partir de 1997 até o fim do mandato de FHC) e Cláudia Costin (ex-

Ministra da Administração), entre outros (Azevedo; Lara, 2011). Esses líderes tiveram papel 

ativo no contato com o Banco Mundial e exerceram cargos relevantes para a criação e 

execução de projetos em gestão pública (Ortiz, 2009). É importante considerar que, na 

condução dos projetos, além dos recursos financeiros, recursos para estudos e publicações, 

viagens, consultoria especializada (assistência técnica) e meios de publicidade estavam 

garantidos em consonância com o Banco Mundial. Dessa forma, conforme apontado por 

Mello (2012), a convergência entre o Banco e o governo brasileiro era presente, 

independentemente da aplicação de financiamento do Banco Mundial no projeto. 

Essas condicionalidades estiveram presentes no Brasil, sobretudo, no contexto de 

reformas que acarretassem impopularidade devido às determinações econômicas mais 

austeras e que pudessem causar revolta à população. Segundo Pereira (2018), para a eficácia 

das ações do Banco Mundial no país, foi necessária, dessa forma, a construção, por fora e por 

dentro, dos espaços nacionais de visões de mundo e interesses mútuos, tanto na sociedade 

civil como no aparelho de Estado. Um dos exemplos pouco explorados do ponto de vista da 

influência do Banco Mundial foi a reforma estrutural do aparelho de Estado, que foi 

considerada a principal reestruturação de ordem gerencial do período.  
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5 O(S) DESENVOLVIMENTISMO(S) BRASILEIRO(S): A REFORMA 

ADMINISTRATIVA EM CONTEXTO NEOLIBERAL 

 

No decorrer do Século XX, o desenvolvimento de um modelo de gestão a ser 

consolidado e disseminado no Brasil esteve associado ao desenvolvimentismo
43

, que é um 

processo marcado por fases da história do pensamento econômico brasileiro (HPEB) e 

determinado por um fenômeno imbricado na realidade sociopolítica da América Latina 

(Bielschowsky, 1988; Wanderley, 2015). A partir dessa contextualização, entende-se que a 

formação do conhecimento sobre administração no Brasil, impulsionado pela ideia de 

management, se deu em um contexto de hibridização entre elementos ocidentais de gestão 

(Cooke, 2001; 2003) e adaptações ao contexto histórico brasileiro (Alcadipani e Rosa, 2012; 

Alcadipani e Cooke, 2015). E, de fato, esse conhecimento predominou não somente no campo 

de ensino e de formação profissional, mas, sobretudo, o funcionamento de organizações 

públicas e privadas, inclusive, o próprio modelo governamental por abranger elementos da 

industrialização e da modernização no país por meio de processos tecnocráticos (Brinkerhoff 

e Coston, 1999). 

É notório que Desenvolvimentismo é um conceito restrito para abranger todo um 

processo da história do Brasil envolvendo a evolução das diretrizes econômicas no país 

determinadas no Século XX. Segundo Vargas (2003), o termo corresponde à política 

econômica baseada na meta de crescimento da produção industrial e da infraestrutura e foi 

classificado em diferentes períodos da história econômica brasileira. Assim, para cada período 

da história político-econômica, a noção de desenvolvimentismo, isto é, o processo em direção 

ao desenvolvimento do país, é específica às condições particulares de cada governo e contexto 

internacional do período estudado. Em paralelo a esse trabalho conceitual, a ideia de reforma 

administrativa também é, em estudos históricos, intrínseca ao momento encadeado.  

                                                 
43

 Ao utilizar o termo “desenvolvimentismo”, sem a primeira letra maiúscula, será designado comoo 
conceito neste trabalho envolvendo o processo histórico conceituado à destinação do 
desenvolvimento de países latino-americanos ao longo do Século XX. Particularmente, no Brasil, 
houve diferentes momentos da história político-econômica ao longo do período categorizados como 
de desenvolvimentismo. Segundo Bresser Pereira (2011, p. 122), as ideias-força do 
desenvolvimentismo brasileiro poderiam ser resumidas em três ideias norteadoras. Primeiramente, a 
nação em desenvolvimento deveria promover as atividades industriais como via da superação da 
pobreza e do subdesenvolvimento; em segundo ponto, a promoção industrial não deveria ser 
incentivada unicamente pelos impulsos do mercado, mas também pela maior participação de decisão 
do Estado (isto é, intervencionismo); O planejamento de Estado seria o guia para a expansão 
desejada dos setores econômicos e dos instrumentos necessários; E, por fim, promover maior 
participação do Estado para captar recursos e intervir quando o investimento privado fosse 
insuficiente.  
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Assim como o governo brasileiro, no final do Século XX, outras nações em 

desenvolvimento passaram a adotar novos modelos de gerencialismo para superação das 

dificuldades advindas das transformações políticas e econômicas do último século (Thomas, 

2000; Murphy, 2008). Não por isso, os governos das décadas entre 1980 e 1990 desses países 

foram pautados por uma produção de constante atuação legislativa e regulatória voltada para a 

consecução da pauta de reformas (Martins, 2004; Costa, 2006). Essas reformas, por sua vez, 

foram pauta para a reconstituição de uma administração pública voltada à recuperação 

econômica desses países e, no Brasil, isso não foi diferente. O auge do movimento a favor de 

implantação de processos gerenciais no país (ou mesmo, o símbolo dessa tentativa) foi a 

proposta de reforma gerencial do Estado (Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado – 

PDRAE) sob orientação do então Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE) 

em 1995.  

Entretanto, mostra-se importante analisar, para a compreensão do movimento de 

reforma gerencial no país, o seu próprio histórico de tentativas de reformas administrativas de 

Estado e, em consequência, analisar os motivos pelos quais a reforma da década de 1990 é 

condizente com as propostas de desenvolvimento global pronunciadas pelo Banco Mundial 

em contexto de mundo neoliberal.  
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5.1   A construção da administração pública no Brasil a partir da ideia de 

“modernização” 

 

Nas primeiras décadas do Século XX, como tentativa de atenuação de conflitos de classe 

relacionados às atividades industriais, emergiram na sociedade referências para a 

modernização do país, entre elas, a noção de organização racional (Spiandorello, 2008). No 

Brasil, a administração baseada nos preceitos científicos contribuiria para a atenuação dos 

conflitos predominantes do início da industrialização no país entre as camadas da sociedade. 

No anseio da sociedade “moderna” (ver Spiandorello, 2008), eram introduzidos, aos poucos, 

elementos da administração científica nas instituições, no âmbito público e privado, para a 

ênfase na “gerência científica” que formasse a burocracia especializada requerida para 

controle do desenvolvimento do país (Covre, 1991, p.59). 

Segundo Huntington (1968), à medida que se modernizam, as sociedades se tornam mais 

complexas e desordenadas, sendo constante como requisito de ordem a evolução do ponto de 

vista político e institucional. Direcionando ao cenário brasileiro, o processo de modernização 

do estado esteve associado, ao longo de sua história republicana, aos níveis de 

profissionalização burocrática na formulação e na efetivação de políticas públicas (Souza, 

2006).  Em outras palavras, a capacidade do estado para implementar suas políticas nacionais 

era intermediada por mecanismos relacionados aos meios burocráticos de funcionamento. Por 

consequência, qualquer tipo de reforma do estado no país implicaria, necessariamente, em 

acionar múltiplos mecanismos de burocracia. Por sua vez, o modelo burocrático, a partir dos 

princípios Weberianos
44

, concentraria a racionalização das atividades organizacionais, tendo 

como principais características a formalidade, a impessoalidade e a profissionalização (Motta 

e Bresser Pereira, 2004). A eficiência desse modelo era previsível a partir do cumprimento 

irrestrito dos procedimentos e normas estabelecidos.  

O que se denomina como modernização do Estado brasileiro refere-se, de uma maneira 

geral, ao processo para atingir crescimento econômico associado à capacidade estatal do país 

(Souza, 2017). De fato, a administração pública do aparelho do Estado, de maneira prática, 

relaciona-se à estrutura organizacional do Estado que compreende os três poderes (Executivo, 

Legislativo e Judiciário) e os três níveis (União, estados e Municípios) (Abrucio e Loureiro, 

2018). Ao tratar de uma mudança da estrutura com fins de modernização, é possível a 

                                                 
44

 Os preceitos de Weber sobre a burocracia voltam-se a um modelo ideal de funcionamento 
organizacional e segue, nesta pesquisa, assim como para Estudos Organizacionais, um modelo de 
análise social no desenvolvimento de teoria das organizações.   
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abordagem de dois tipos de reformas possíveis: a reforma do Estado, que é um projeto amplo 

e que envolve diversas áreas onde o Estado atua ou pode atuar, e que transcende, inclusive, 

para o conjunto da sociedade; e a reforma do aparelho do Estado, que envolve apenas a 

Administração Pública, o que nos interessa no presente trabalho. 

A ideia de reforma de Estado tornou-se um tema central a partir do período de 

redemocratização do país (Abrucio, Pedroti e Pó, 2010). Nesse período, a gestão pública 

passou a ser assunto de debates importantes sobre como a administração pública poderia se 

tornar mais eficiente com a utilização do modelo desenvolvido no país a partir de pontos 

característicos brasileiros. As características básicas do Brasil envolveram elementos da 

produção industrial e de centralização política administrativa, conforme o histórico 

econômico demonstra sobre o desenvolvimento do país. Ao final da década, a modernização 

do estado brasileiro passou a envolver a introdução de formas racionais associadas à 

administração pública (Farah, 2016) como princípios para superar os problemas econômicos e 

instabilidades políticas com o fim do regime militar.  

O gerencialismo, como objetivo para a modernização, se constitui em concepções 

burocráticas (Faria e Meneghetti, 2011) já que, desde que se começou a tratar a mudança no 

Estado a partir da década de 1990, o discurso era a necessidade de eliminar a burocracia que 

emperrava o avanço do Estado. Com esse argumento, a promoção do gerencialismo esteve 

associada ao movimento em prol do desenvolvimento de países periféricos. Esse 

desenvolvimento, por sua vez, serviu como via de influência a um novo modelo de gestão 

pública, tornando-se um dos pilares de estudos sobre a chamada Nova Administração Pública 

(New Public Management, NPM) que, conforme explicitado no capítulo anterior, conduziu os 

processos de reestruturação produtiva apoiados no desenvolvimento científico e tecnológico 

no contexto de globalização de mercados (O’Toole, 1997; Peci, 2001; Barzelay, 2001).  

Além disso, o aumento da necessidade de burocratização ou racionalidade na sociedade 

capitalista se dá exatamente pelo aumento e mudanças no padrão do sistema produtivo. Nesse 

sentido, o controle baseado na tradição ou no carisma perde sua razão de ser, o que incentiva a 

burocracia. (Faria e Meneghetti, 2013). Entretanto, a reforma do aparelho de Estado não é 

movimento exclusivo desse período. A necessidade de meios gerenciais no aparelho de estado 

surge a partir de uma construção histórica de reformas administrativas na gestão pública no 

Brasil. A partir desse histórico, é possível deduzir ser incompatível constituir uma 

organização da máquina pública complexa sem que os aspectos burocráticos tenham 

relevância na sua constituição. Isso, sobretudo, porque os sistemas implantados nas 
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organizações, ainda que pareçam instrumentos de uma visão gerencialista, acabam reforçando 

os aspectos burocráticos (Prestes Motta, 1990).  

A partir desses pressupostos, entende-se a construção da administração pública com 

reformas classificadas em períodos de patrimonialismo, burocrático e gerencial.  

 

5.1.1 Antecedentes da administração pública: do patrimonialismo à 

burocracia 

 

Com a inauguração do estado republicano, o que havia como padrão na administração 

pública era um estágio denominado pré-capitalista e pré-democrático, no qual não havia uma 

distinção clara entre o patrimônio público e o privado. O modelo administrativo vigente nesse 

contexto baseava-se na utilização de receitas de impostos e da participação em empresas 

monopolistas fiscais para manutenção de uma aristocracia patrimonial para decisões máximas 

estatais, em concomitância com uma burocracia patrimonial hierarquicamente abaixo para 

cobrança de impostos e administração da justiça (Bresser Pereira, 2009, p.42). Nesse modo de 

funcionamento, havia resquícios monárquicos de império, já que a aristocracia era mantida 

não pelo poder político, mas por um sistema de privilégios e pelo patrimônio econômico 

acumulado. 

Os princípios do patrimonialismo geravam informalidades no que diz respeito ao aspecto 

trabalhista da área pública. Os direitos trabalhistas davam liberdade aos funcionários ao 

priorizarem seus interesses pessoais em detrimento dos interesses objetivos, conforme o 

funcionamento do Estado burocrático (Hollanda, 1973, p.156 apud Ramirez, 2007, p. 180). 

Dessa forma, no Brasil, a partir da década de 1930, com as políticas públicas voltadas cada 

vez mais para a urgência das atividades industriais diversificadas, o setor público ganhava 

espaço para conquistas pelas quais, até então, o setor privado não demonstrava interesse ou 

nas quais tivesse condições de investir. Assim, com a urgência do aprimoramento do aparato 

industrial no país, era requisitado nas políticas públicas que a gestão pública tivesse como 

elementos principais maior controle e adoções formais de processos.  

Além do padrão de racionalidade, a administração pública burocrática baseava-se nos 

princípios da profissionalização, organização em carreira, hierarquia funcional, 

impessoalidade e formalismo (Abrucio e Loureiro, 2018). Como a principal motivação para a 

transposição ao estilo burocrático como forma de combater a corrupção e o nepotismo, 
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recorrentes no modelo patrimonialista, a seleção de profissionais habilitados para compor o 

aparelho de estado deveria ser rígida e inflexível. Assim, os processos de recrutamento 

pessoal para os sistemas foram associados a processos normativos, com compatíveis 

celebração de contratos e o exercício do controle. Esses princípios também seriam 

semelhantes aos valores “weberianos” de burocracia associados à motivação única de ação do 

agente social a partir de convicções, normas ou exigências hierarquicamente dirigidas a ele, e 

não pelos seus próprios valores ou princípios (Weber, 2004).  

Os elementos burocráticos, em meio ao Século XX, foram crescentes também no que 

tange aos princípios de ensino em administração pública, na época, com seus principais cursos 

em formação e em expansão. Conforme Fischer (1984, p. 282) aponta, o método mais 

eficiente e prático de atender às necessidades crescentes de pessoal qualificado nas repartições 

públicas e nas empresas privadas, com uma economia industrial e processo de acelerado 

desenvolvimento e expansão, reside na intensificação e gradual ampliação de recursos 

educacionais de que o Brasil dispõe em matéria de administração pública e de empresas. O 

Decreto de Lei 200, instaurado em 1967 (Brasil, 1967
45

), mostrava que os requisitos básicos 

para a formação desses profissionais a serem qualificados eram princípios fundamentais para 

o exercício da administração pública no país.  

No Artigo 6º da mesma legislação, estão descritos os princípios fundamentais da 

administração que deveriam ser observados nas atividades da Administração Federal, sendo 

eles:  

I. Planejamento.  

II. Coordenação.  

III. Descentralização.  

IV. Delegação de Competência.  

V. Controle.  

 

Além disso, no Artigo nº 26 do mesmo documento, era apontado que a administração, 

ainda que indireta, visaria assegurar alguns princípios-chave, dentre eles, a eficiência 

administrativa, que é fortemente enfatizada nos currículos administrativos para ensino:  

I. A realização dos objetivos fixados nos atos de constituição da entidade.  

                                                 
45

 BRASIL. Constituição, 1967. Constituição da República Federativa do Brasil: atualizada até a 
Emenda Constitucional nº. 27, de 28-11-1985, e acompanhada de completo índice alfabético-
remissivo. 31 ed. São Paulo: Saraiva, 1986. 
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II. A harmonia com a política e a programação do Governo no setor de atuação da 

entidade.  

III. A eficiência administrativa.  

IV. A autonomia administrativa, operacional e financeira da entidade. 

 

Mais do que condições de expansão de empresas estatais, a administração pública 

burocrática substituiu a administração pública patrimonialista devido à incompatibilidade do 

modelo patrimonialista, segundo o qual a corrupção e a primazia dos interesses privados sobre 

os interesses públicos são comuns, com o Estado moderno, liberal e capitalista, no qual há 

uma clara distinção entre os bens públicos e os privados. Além disso, com os requisitos de 

racionalidade administrativa cada vez mais presentes na sociedade, a exemplo da criação dos 

órgãos públicos nesse modelo, a administração burocrática seria o modelo que melhor 

assentava esse padrão de racionalidade até então inédito. Particularmente, o DASP marcou o 

período de transformação não somente econômica, mas de funcionamento do aparelho do 

estado brasileiro passando de uma fase patrimonialista para uma fase burocrática (Rabelo, 

2011). 

 

5.1.2 DASP: A primeira instituição voltada à área administrativa do Estado 

brasileiro 

 

O impulso da industrialização como meio para a promoção do desenvolvimento estrutural 

do país foi dado na era Vargas com as promoções incentivadas pelo governo da década de 

1930 para a produção urbana (Serva, 1990). Na política desenvolvimentista de Vargas, são 

estabelecidos dois marcos para a consolidação do formato administrativo de funcionamento 

de instituições nacionais. Primeiramente, a criação de importantes institutos da racionalização 

administrativa , como o Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT) (1931) e o 

Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP). 

O IDORT foi considerado o pioneiro no treinamento em Administração na América 

Latina, bem como o órgão responsável por inaugurar a discussão a respeito de Administração 

científica nas organizações ao fornecer para a área empresarial, principalmente, de São Paulo 

e Rio de Janeiro, uma programação regular de cursos voltados para a racionalização do 

trabalho (Vizeu, 2018). Entretanto, especificamente, sobre a racionalização do aparelho de 

estado no Brasil, o grande marco foi a criação do DASP, em 1938, que foi responsável por 
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elaborar e executar os estudos de administração pública, entre 1938 a 1945, sob a orientação 

política do Estado Novo (Rabelo, 2011).  

De todos os programas da administração pública brasileira criados na década de 1930, o 

Departamento Administrativo do Serviço Público do governo de Vargas (DASP) foi o marco 

de uma forma de pensamento político-administrativo do setor público no Brasil (Brasil, 

Cepêda e Medeiros, 2014). Na literatura sobre a História da Administração Pública brasileira, 

o DASP é lembrado como o primeiro esforço de racionalização da gestão pública no país, 

sendo reconhecido como o marco do nascimento da administração pública gerencial (Brulon, 

Ohayon e Rosemberg, 2012). O objetivo declarado do DASP no contexto da época, por meios 

oficiais, era a formação da burocracia profissionalizada para funcionamento do governo. 

Entretanto, indiretamente, o órgão foi uma forma institucional para assegurar a geração de 

capacidade de desenvolvimento econômico e social do país, eliminando, por meios analíticos, 

os obstáculos ao alcance desses objetivos que perduravam no sistema de governo do país 

(Souza, 2017). Conforme Forjaz (1984 p.40) aduz:  

“o papel do DASP é sem dúvida decisivo, não pelo que de real reforma possa ter 

realizado na administração pública, nos processos de seleção e admissão de pessoal, 

etc., mas pela sua função na montagem da estrutura de poder burocrático: a de um 

cinto de transmissão entre o Executivo federal e a política dos estados”. 

 

 Ao divulgar a importância da burocracia para os processos de governo, o DASP 

alcançou resultados importantes (ainda que com algumas exceções, como o baixo índice de 

funcionários concursados no setor público (Souza, 2017) para o setor público no Brasil do 

período. O advento do novo governo sob a presidência de Getúlio Vargas (1930-1945) trouxe 

uma reorganização do poder com a substituição de elites oligárquicas de funções políticas por 

meio de novas negociações e da instituição de um regime autoritário, a partir de 1937. O 

DASP também foi considerado modelo institucional para a inauguração de cursos superiores 

de administração pública, como a Escola Brasileira de Administração Pública (EBAP), atual 

Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE), os quais eram 

destinados à formação do futuro setor público no país (Barros, 2014).  

 Entretanto, o principal legado do departamento para a história da administração 

pública foi ser coadjuvante da primeira tentativa, ainda que mal sucedida, de uma reforma 

administrativa no estado brasileiro (Rabelo, 2011). No Departamento, surgiu uma elite técnica 

responsável pela reestruturação de todo o funcionalismo público federal e que tentou 

promover mudanças no trabalho, principalmente, na forma de ingresso, carreira e organização 
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das repartições públicas, centralizando as decisões. De fato, o papel desses técnicos era a 

promoção de uma nova mentalidade pública no funcionalismo federal já naquele período, 

obtendo-se sucesso nessa perspectiva (Prestes Motta e Bresser Pereira, 1980), a qual viria a 

constituir a fase “burocrática” da administração pública brasileira marcada, do ponto de vista 

elementar, pela valorização da “cultura científica” e da meritocracia em detrimento das 

indicações políticas.  

 Ao longo do desenvolvimento do século, inclusive, com a queda do Estado Novo, o 

modelo burocrático, embora implementado parcialmente na institucionalização pública, 

sofreu resistências de grupos políticos. Os técnicos administrativos do DASP eram criticados 

pelo funcionalismo e, ao mesmo tempo, exaltados dentro da máquina burocrática pelos 

defensores do modelo nos governos. Em resumo, conforme Rabelo (2011) aponta, o projeto 

da elite técnica não obteve o sucesso esperado, pois o formalismo de procedimentos e o papel 

centralizador do Departamento não promoveram uma boa relação do Departamento com o 

funcionalismo administrativo federal. O confronto com as normas prescritas e com a 

orientação técnica dominante da elite a cargo das transformações ocorridas no serviço público 

federal foi significativo para prosseguimento do projeto de reforma completa. Em outras 

palavras, embora o movimento de reforma administrativa, impulsionada pela criação do 

DASP no período, indicasse o papel dos técnicos na promoção de uma nova mentalidade 

pública no funcionalismo federal, esse caráter transformador existente entrava em conflito 

com o as relações sociais e políticas em um governo autoritário como o do Estado Novo, 

impedindo que normas estabelecidas pela elite vingassem para o pleno projeto.  

 

 

5.1.3 A transformação de estado patrimonialista em estado burocrático 

 

 

A partir desses elementos associados à promoção da administração pública burocrática, o 

contexto político-social da época, no Brasil, foi crucial para a efetividade do modelo 

administrativo aos moldes “weberianos”. Sobretudo, a partir da década de 1960, foram 

promovidas no Estado estratégias nacional-desenvolvimentistas de substituição de 

importações e participação ativa do Estado no setor produtivo da economia, as quais, 

inicialmente, foram bem-sucedidas na promoção do desenvolvimento, em especial, no setor 

industrial.  
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Instituído de uma maneira “natural” no contexto brasileiro (Bresser Pereira, 2006, p.36), 

o nacional-desenvolvimentismo consistia, de forma resumida, na precária aliança entre 

trabalhadores, tecnoburocracia
46

 e burguesia industrial (Prestes Motta, 1990) com vistas ao 

avanço do processo de industrialização. Embora adotado desde a década de 1930, o nacional-

desenvolvimentismo tornou-se dominante no Brasil e na América Latina a partir dos anos 

1950. Nesse processo, o Estado teria um papel central, criando barreiras alfandegárias para 

proteger a indústria nacional, subsidiando a industrialização, fornecendo a infraestrutura 

necessária (a energia, por exemplo) e, inclusive, mediando as relações trabalhistas pela via 

constitucional.  

Por meio dessas transformações econômicas e sociais, entende-se o modelo burocrático 

de aparelho de Estado como elemento de transição não somente de políticas públicas, mas, 

sobretudo, como um processo histórico específico de transformações dos vínculos sociais. Em 

razão de ser a característica determinante não só de um período, mas de um modelo de 

administração pública específico do contexto brasileiro, a burocracia é expressa, 

principalmente, no campo político-administrativo do país (Prestes Motta e Bresser Pereira, 

1980). E, como elementos que transformam o papel administrativo e político do Estado como 

regulador da sociedade, entende-se que o delinear das transformações de sociedade e de 

mundo, ao longo dos anos, viria a tornar o modelo burocrático e de intervenção estatal alvos 

de críticas como experiência pública. De fato, embora a estratégia de substituição de 

importações tenha se esgotado ainda nos anos 1960, a mesma continuou sendo empregada 

por, pelo menos, mais uma década (Bresser Pereira, 2009).  

Com as crises econômicas típicas dos eventos nacionais e internacionais dos anos 1980, a 

dívida externa, tanto estatal como do setor privado, foi agravada devido à instabilidade 

monetária subsequente aos acontecimentos internacionais envolvendo a flutuação econômica. 

A crise fiscal nos países subdesenvolvidos, incluindo o Brasil, tornou-se característica quando 

associada aos períodos históricos do final do Século XX. O encerramento da Guerra Fria fez 

ascender o sistema capitalista não somente pela queda mundial do regime comunista, mas 

também pelo convencimento de críticas da forma radical de intervenção do estado. 

Ascendiam, em concomitância, novas formas de superação estatal, do ponto de vista 

                                                 
46

 Em síntese, tecnoburocracia é o termo designado para abranger, dentro do cenário do aparato 
burocrático, o papel social de um grupo dirigente técnico na sua representação perante a sociedade 
(Prestes Motta, 1990). Segundo Gutierrez (1992, p. 61), essa classe presente na gestão pública se 
autoconsiderava como a única via para “soluções eficientes” e responsável “pelo Estado e pela 
população”. Como um grupo de profissionais técnicos, eram “desvinculados da defesa de interesses 
específicos de classe ou grupos, já que buscam apenas soluções ótimas do ponto de vista técnico, 
com as limitações inerentes a esse processo”. 
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econômico, diante das transformações globais geradas pela globalização e desenvolvimento 

tecnológico (Bresser Pereira, 2006).   

Dessa forma, a proposta social-liberal ganhava uma nova roupagem ao enfatizar a busca 

por reduzir o tamanho do Estado e torná-lo mais eficiente na oferta de serviços mantidos sob 

sua responsabilidade. Assim, esse ponto estatal administrativo se tornou cada vez mais 

discutido em políticas públicas propostas voltadas à reformulação do modelo de 

Administração Pública do paradigma burocrático em direção ao modelo gerencial. 

 

5.1.4 As expectativas para a reforma gerencial 

 

Com a redemocratização do país em 1985, e com a elaboração de uma nova Constituição 

nacional vigente a partir de 1988, foram consagrados vários princípios e direitos que, mais 

tarde, passaram a ser vistos como entraves à modernização do aparato governamental, ao 

controle da inflação e à inauguração de um novo Estado que substituísse o Estado 

Desenvolvimentista característico do país até então (Bresser Pereira, 2006). O caráter 

reformista foi colocado em peso nesse período, sendo aduzida como única alternativa de 

resolução da crise fiscal do país a “reconstrução” do estado (Carinhato, 2008). O 

desenvolvimento, portanto, estaria associado a essa reconstrução para permitir a liberação da 

economia para uma nova etapa de crescimento a partir do modelo econômico fundamentado 

no final do século, isto é, o modelo neoliberal de funcionamento estatal. 

O modelo neoliberal, conforme apresentado nos capítulos anteriores, manejado pelas 

nações que detinham a hegemonia do sistema capitalista sobressalente pós-Guerra Fria, tinha 

como ênfase, para justificar
47

 as causas das crises econômicas que assolavam os países 

subdesenvolvidos no período, o modelo de Estado adotado até últimas décadas por essas 

nações. Conforme visto, no caso do Brasil, nesse modelo de aparelho de Estado, havia forte 

intervenção na economia predominante no que tange ao orçamento público. Um modelo 

compatível com o neoliberalismo contextual à conjuntura internacional da época e que 
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 É importante mencionar que, embora o Banco Mundial criticasse a substituição de importações, em 
concordância a essa justificativa apresentada para a crise na América Latina, contraditoriamente, a 
instituição continuou a financiá-la até o aprofundamento da crise fiscal no final do século. Assim, uma 
vez que os subsídios às empresas privadas permaneciam, mesmo tendo perdido sua justificativa 
original, houve um agravamento da alocação ineficiente de recursos por parte do Estado. As 
consequências foram uma dissociação cada vez maior do preço dos produtos nacionais e seu real 
valor de mercado, a extinção das poupanças públicas, altas no início da década de 1970, e um 
crescente endividamento para financiar o aumento do déficit público (Conforme apontado no relatório 
BIRD nº 63731-BR). 
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direcionasse a remodelação do aparelho de estado contra os elementos históricos seria 

elaborado a partir da administração pública gerencial
48

, que teria como princípios centrais a 

busca pela eficiência e pela qualidade na prestação de serviços públicos com redução de 

custos.  

A proposta de implementação da Administração Pública Gerencial no Brasil baseou-se, de 

modo geral, na desconstrução de três características fundamentais da Administração Pública 

Burocrática e seus desdobramentos: a centralização administrativa, a profissionalização e 

rígida regulamentação da força de trabalho, e o formalismo procedimental. Antes mesmo de 

uma formalização de proposta de governo para tal objetivo, percebe-se que o movimento da 

administração de governo brasileiro, ao longo da década de 1980, esteve alinhado a esses 

pontos de mudança.  

Com a constituinte de 1988, foram impostas algumas ações acerca do recrutamento por 

concursos, sendo a oneração com aposentadorias e as reavaliações de regimes de trabalho 

com estabilidade em setores públicos os pontos de reavaliação de recrutamento da burocracia 

estatal vigente. Como resultado, entre 1988 e 1994, o número de servidores federais caiu mais 

de 15% com os programas de redução de custo do governo vigente por meio de demissões em 

massa e aposentadorias compulsórias (Souza, 2017). 

  De forma resumida, as transformações dos modelos de Estado no Brasil podem ser 

descritas conforme o quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48

 Conforme já esclarecido neste trabalho, o gerencialismo é constituído como um dos pilares do New 
Public Management.  



142 

 

MODELO PATRIMONIALISMO BUROCRÁTICO GERENCIAL 

PERÍODO Até 1850 1850 - 1980 Após 1980 
C

A
R

A
C

TE
R

ÍS
TI

C
A

S 

- “Herança” do 
período imperial do 
país. 

- Aparelho do Estado 
como extensão do 
poder do soberano.                         
- Desenvolvimento 
inicial da democracia.  

– Alguns dos 
problemas recorrentes 
do funcionamento de 
Estado são a 
corrupção e o 
nepotismo, já que não 
há a separação 
definida entre o 
público e o privado no 
governo 

 

                                            

 - Introdução de modelos 
normatizados de seleção 
e acompanhamento de 
carreiras públicas. 

- Critérios de 
profissionalização, 
carreira, hierarquia 
funcional.                                
– Definições estabelecidas 
para o limite de 
funcionamento do 
aparato público.   

- Foco em elementos de 
controle e centralização 
de tarefas.   

- Desenvolve-se com o 
avanço do capitalismo no 
país.                     

- Necessidade de reduzir 
custos e aumentar a qualidade 
dos serviços públicos.                                                         
- Associado à urgência da 
globalização para 
aprimoramento das funções 
econômicas e sociais do 
Estado.                                                             
– Foco nos resultados e 
eficiência do Estado, 
priorizando a descentralização 
de tarefas.                                                            
- Controle sobre os resultados 
e não baseado nos processos.                            
– Reavaliação dos critérios de 
seleção e progressão de 
carreiras no setor público.  

Tabela 7: Descrição dos modelos de estado para o funcionamento da administração pública no Brasil a partir 

dos períodos identificados. Fonte: Elaboração Própria, baseado em Brulon, Ohayon e Rosemberg, 2012.  

  

 Mostra-se importante salientar que, embora cada um dos períodos tenha características 

específicas relacionadas ao regime de administração pública adotado, essa classificação é uma 

analogia histórica para melhor compreensão teórica, ou seja, os acontecimentos entre um e 

outro período não determinaram o total encerramento de uma forma administrativa para o 

surgimento de outra única no período seguinte. Ao todo, a análise da administração pública no 

Brasil envolve uma concomitância de características, sendo algumas mais relevantes que as 

demais dependendo do recorte histórico analisado.  

Na transição burocrática para o gerencialismo, estaria em jogo, principalmente, o 

deslocamento da ênfase do funcionamento dos procedimentos (meios) do estado para os 

resultados (fins) (MARE, 1995). Um dos exemplos desse direcionamento seria considerar a 

percepção civil dos serviços públicos não somente para usufruir, mas enquanto consumidores 

desses serviços. Dessa forma, elementos como concorrência, flexibilização, desempenho, 

recompensa e eficiência seriam considerados em uma proposta de reorganização do aparelho 

governamental.  
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5.2 Análise do histórico de desenvolvimento da administração pública no Brasil 

 

A reforma administrativa sempre foi um problema recorrente no Brasil, tanto que, em 

décadas anteriores, como já desenvolvido, essa necessidade havia sido apontada no Regime 

Militar (Bresser Pereira, 2014). O breve histórico apresentado das transformações ocorridas 

na administração pública ao longo do período republicano brasileiro demonstra, em um 

primeiro momento, uma ocorrência de múltiplos mecanismos utilizados pelos diferentes 

governos e regimes políticos brasileiros para a criação de capacidade burocrática.  

Além disso, a manutenção de elementos burocráticos, ainda que de maneira funcional, 

esteve associada à tarefa constante de modernização do aparelho do estado para promoção do 

desenvolvimento da sociedade brasileira contextualizada a partir de dois períodos históricos a 

que esse “desenvolvimento” esteve associado. Embora os elementos patrimonialistas sejam os 

mais extintos da evolução do funcionamento do estado brasileiro, percebe-se algumas 

mudanças significativas também do modelo burocrático essencialmente weberiano, sobretudo, 

no que tange ao universalismo dos procedimentos e da profissionalização e qualificação da 

burocracia pela via do concurso público. Entretanto, a maior mudança, segundo Souza (2017, 

p.42): 

(...) parece ter ocorrido no fortalecimento da capacidade burocrática das instâncias 

de controle, seja o fiscal, seja o da observância de regras e procedimentos. Se, por 

um lado, esse fortalecimento é um indicador do amadurecimento da democracia 

brasileira e da inserção do país na economia globalizada, também pode significar a 

prevalência dos meios, ou dos controles, sobre os fins, ou sobre os resultados das 

políticas públicas.  

 

A partir desses pontos em elucidação, é possível realizar uma análise da evolução da 

administração pública brasileira enquanto instituição como aparelho de estado em 

funcionamento, levando em conta três considerações: a administração como política, a 

formação e a participação de elites dirigentes e o papel internacional para as transformações 

do estado, sobretudo, a influência norte-americana. Cada uma delas será abordada mais 

detalhadamente nos próximos tópicos.  

 

5.2.1 A administração como forma política 

 

O primeiro ponto a ser considerado na análise sobre a transformação da administração 

pública no Brasil diz respeito ao seu caráter político de atuação e contextualização. A 
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princípio, a posição dominante no estudo da administração pública foi a separação entre 

política e administração, prevalecente, inclusive, na literatura até a segunda metade dos anos 

1960. Com a crescente ascensão das atividades prestadas por administradores públicos, a 

partir da burocratização do estado, a noção apolítica da administração foi nuançada por 

percepções localizadas. Com o advento da Nova Administração Pública, passou-se não só a 

reconhecer a necessidade de abordagem política por parte dos administradores públicos, mas 

também promover o debate sobre a forma de como fazer política em meios públicos (Costa, 

2011).  

Pode-se afirmar que a administração é política ao considerá-la, primeiramente, pelo seu 

aspecto histórico e, como campo do conhecimento, como potencializadora de fenômenos 

sociais em organizações (Astley, 1985; Gurgel e Ribeiro, 2015
49

). Conforme esse primeiro 

argumento, a administração se propõe política quando amplia a visão de apenas maximizar a 

eficiência produtiva (Frenkel e Shenhav, 2006; Paula, 2005), tendo como principal função 

analisar a gestão das relações sociais de produção, distribuição e consumo em qualquer 

contexto e momento histórico do processo civilizatório da humanidade (Garcia e Souza, 

2006). 

A administração também possui caráter político quando parte-se da ideia de que é uma 

ciência não neutra, sendo permeada por pressupostos ideológicos (Tragtemberg, 1971). Por 

esse motivo, os interesses permeiam a opção de modos de gestão a serem implementados, 

sendo, portanto, de caráter político. A administração com esse modelo é tradicional a ponto de 

se confundir a natureza de gestão com o modelo ideológico, sendo recorrente a análise 

daqueles que administram como detentores de um status hierárquico em organizações. Como 

Tragtemberg (1989) coloca, o poder tecnocrático se desenvolve naturalmente para gerar 

condições de dominação e de diferenças de classe nos locais onde é exercido.  

Diante desses dois pressupostos sobre a administração política, pode-se inferir que esse 

posicionamento tem raízes tão presentes na formação das sociedades contemporâneas 

influenciadas pelo modelo ocidental que os indivíduos que se envolvem, de alguma forma, 

com os sistemas de gestão adotam esses saberes como genuínos. Entretanto, conforme 

ocorrem as transformações das sociedades para o modelo neoliberal com o final do Século 

XX, percebe-se uma extensão do modelo econômico capitalista para além da formação de 

                                                 
49

 Embora a obra do autor use como princípios norteadores a Superestrutura e a concepção de 
história segundo Marx (ver Gurgel e Ribeiro, 2015), a perspectiva da administração como política, 
conforme será apontado na metodologia de pesquisa para este trabalho, será analisada sob o viés 
interpretativista.  
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classes e estrutura organizativa do Estado. Em outras palavras, o modelo econômico adotado 

como “natural” pela ideologia gerencialista não somente determina a estrutura de 

funcionamento racional, mas torna-se o modelo ideal de um pensamento econômico e de 

funcionamento organizacional. Esses efeitos fazem com que o neoliberalismo transmute o 

significado de toda existência social em trabalho, fazendo com que a imagem da sociedade 

seja como a do empresariado, atingindo, consequentemente, a análise das formas de produção 

e organização do trabalho (Harvey, 2008). 

O desenvolvimento de posições que abordam o caráter político em práticas 

administrativas resume-se, no presente estudo, como um dos caminhos que abarque a 

concepção de não neutralidade da ciência administrativa (Toledo, 2016), de poder microfísico 

(Machado, 1971) e de conhecimento atrelado às práticas de uma época (Gordon, 1991; Motta 

e Alcadipani, 2004), e para estudos envolvendo a ideia de “governamentalidade”, a partir do 

conceito de Michael Foucault, em Estudos Organizacionais (Lemke, 2001). Na grande 

maioria das vezes, as teorias administrativas são dinâmicas (Alcadipani, 2008), mudando 

conforme a transição das formações socioeconômicas, mas, quase sempre, representando os 

interesses de uma classe dominante que tem o poder econômico-político. Desse modo, a 

administração política tem como uma de suas preocupações básicas se posicionar enquanto 

produto de suas relações e buscar ser um ato de intervenção no mundo histórico.  

Com a aproximação dos anos 1990, entretanto, a doutrina de competência neutra por parte 

dos administradores públicos passou a prevalecer, ainda que em forma de tentativa (Costa, 

2011). A emergência da Nova Gestão Pública, que pretendia superar a administração 

burocrática e enfatizar o compromisso com resultados, reafirmou, contraditoriamente, em 

teoria, a separação entre política e administração. Nesse modelo, os gestores públicos, a partir 

dessa reformulação, deveriam cumprir uma função pragmática, ficando comprometidos 

apenas com os objetivos organizacionais livres da “ingerência” política. Segundo Costa 

(2011, p.111), o melhor exemplo dessa nova gestão pública seria o funcionamento das 

agências reguladoras dotadas de autonomia e independência em relação ao governo dos 

políticos.  
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5.2.2 A influência do papel de elites
50

 representativas e dirigentes  

 

No desenvolvimento das instituições públicas reservadas ao conhecimento administrativo 

para racionalização de tarefas, como o IDORT e o DASP, percebe-se, por meio de trechos de 

documentos de formação (Brasil, Cepêda e Medeiros, 2014; Vizeu, 2018), a presença de 

opiniões oficiais de “especialistas”, sendo a maioria americanos que atuavam no Brasil em 

missões estrangeiras. Essas opiniões, tidas como pareceres das situações encontradas, 

reforçam o critério de dependência do conhecimento externo para decidir o que era correto ou 

não ser feito no país. Outro ponto diz respeito ao reforço dos conhecimentos disseminados e 

adquiridos nos cursos de Administração para a “solução” de problemas de âmbito público e, 

por isso, o critério “universal”, isto é, sem a pretensão de enfatizar as características 

peculiares de cada região ou mesmo de cada instituição formadora.  

Conforme Loureiro (1992, p.12), existe a formação de um segmento específico das elites 

dirigentes no Brasil que se identifica e se legitima não pela representação partidária e eleitoral 

e, sim, pela competência técnico-científica. Isso significa que, como visto nos trechos 

documentais que expunham as opiniões desses especialistas, é possível perceber a posição de 

dominância da elite pelo fato de “deterem” um conhecimento conforme o modelo a ser 

seguido para a elaboração e funcionamento da máquina pública no Brasil. Facilitada pela 

situação autoritária e pela fragilidade do sistema partidário, essa elite ascenderia, ainda 

conforme Loureiro (1992) aos postos de poder nos organismos governamentais sem grande 

competição com seus concorrentes externos (políticos tradicionais ou homens de partido). 

Assim, suas lutas concentram-se nas disputas internas concernentes aos diferentes projetos de 

desenvolvimento ou às alternativas de políticas econômicas. 

Entretanto, o que se denomina como característico de uma elite dirigente no que tange à 

administração pública brasileira não se referia somente a técnicos estrangeiros, mas à própria 

classe, dentre os administradores, que comporia uma elite especializada. Desde o 

desenvolvimento do aparelho burocrático, esse grupo não só participou, mas também esteve 

no centro do espírito de reformas com uma nova visão da administração pública associada a 

um projeto de governo de expansão das capacidades administrativas (Rabelo, 2011). Dessa 
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 A noção de elite utilizada nesta análise é alinhada à ideia de Bresser Pereira (2001, 2014) que 
segue os princípios de N. Bobbio. Conforme Bresser Pereira (2001, p.6) coloca, a utilização do termo 
elite/elite burocrática designa a elite como uma minoria que detém o poder em detrimento de uma 
maioria que é privada das mesmas condições, detendo controle no campo político, ideológico e social 
no qual ela está inserida. O autor também se baseia em Weber, ao considerar a elite burocrática 
como um dos três tipos de dominação política existente no Estado moderno, exercendo um papel de 
dominação racional da sociedade na disciplina normativa.  
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forma, esse grupo assumiu o papel (inclusive, nas narrativas posteriores sobre o 

desenvolvimento da administração pública) de protagonistas na participação dos processos de 

mudança administrativa. Seriam essas elites, cada uma em seu contexto da época republicana, 

um segmento burocrático capaz de modificar a forma de organização e competências dos 

órgãos responsáveis pela condução da política econômica no Brasil, bem como modificar 

projetos para produzir formas mais racionalizadoras e transparentes de gestão para a 

administração das finanças públicas (Gouvea, 1994). 

Na área de ensino em administração, inclusive, ao longo do desenvolvimento 

burocrático, foi enfática a participação da classe de elite. O reforço para o ensino a partir de 

um modelo especifico de saber administrativo e, principalmente, como estratégia de 

desenvolvimento para o país, permitiu que os responsáveis pelas atividades industriais 

conseguissem certa capacidade de articulação na defesa de seus interesses, assim como 

sensibilizar setores das elites tecnoburocráticas para a aprovação de crédito industrial, tendo 

em vista a relação com empresários da época (Motta, 1986; Dreifuss, 1981).  

A participação de empresários e de membros do setor decisório das principais 

atividades econômicas do país foi determinante tanto para a formação dos cursos de 

administração no Brasil, como também para a garantia de que o funcionamento das empresas 

estivesse nos “moldes” conforme o melhor modelo para o progresso e, indiretamente, 

assegurar os interesses das camadas envolvidas (Dreifuss, 1981). Assim como ocorreu no 

desenvolvimento do ensino em administração pública, as próprias instituições de governo no 

Brasil tiveram, junto à atuação do corpo dirigente técnico, a presença de parcerias com o 

empresariado. Essas relações corporativas estiveram historicamente imbricadas no processo 

de fomento à atividade industrial no país e, consequentemente, no desenvolvimento da 

administração burocrática.  

A presença direta de empresários e de representantes do setor privado contribuiu com 

a divulgação de informações sobre os interesses capitalistas, sobretudo, no contexto do 

declínio do governo de João Goulart e com a instauração do regime militar no Brasil em 

meados da década de 1960 (Dreifuss, 1981; Spohr, 2012). Esse contexto de desenvolvimento, 

e o posterior desenrolar das reformas administrativas, levam a compreender outro elemento de 

análise quanto à administração pública no país: a interferência internacional, sobretudo, 

estadunidense, nas decisões envolvendo o estilo de administrar indiretamente associada com a 

mediação dos conflitos para resolver, pelo desenvolvimento, a propulsão do progresso por 

meio da industrialização (Tenca, 2006). 
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5.2.3 A influência do contexto internacional 

 

As principais estratégias envolvendo o desenvolvimento dos saberes administrativos na 

época envolviam, seja de forma direta ou indireta, a atuação de órgãos reguladores 

estadunidenses, como, por exemplo, a United States Agency for International Development 

(USAID) (Barros e Carrieri, 2013). Seja em instituições de ensino, seja nas empresas, a 

participação de atores ligados às instituições internacionais permite inferir que a gênese da 

administração no Brasil esteve ligada a interesses financeiros e políticos de uma época 

condizente com a hegemonia dos EUA (Alcadipani e Bertero, 2012). Nessas organizações, a 

influência americana tinha como ênfase formar professores de administração pública e de 

empresas para prover técnicos competentes para atuar nas repartições públicas e privadas 

como acompanhamento das práticas administrativas e cumprimentos das ordens racionais de 

trabalho. 

Consequentemente, esse cenário foi importante para a consolidação do management no 

país e sua permanência ao longo da segunda metade do século (Vizeu, 2008). A participação 

de representantes dos Estados Unidos como influenciadores da área em formação no Brasil 

ainda na década de 1950, sobretudo, para a administração pública, foi incentivo para a ação de 

outras organizações internacionais reguladoras, conforme descrito por Barros e Carrieri 

(2013, p.264): 

Já em 1948, com a resolução 246 (III) da Assembleia Geral (ONU, 1951), a ONU 

estabeleceu um programa de apoio técnico que intentava exportar práticas de 

administração, especialmente para os países “subdesenvolvidos”. Já em 1949 se 

iniciou a concessão de bolsas a funcionários públicos de alguns dos países membros, 

com vistas a transmitir conhecimentos técnicos e preparar o ambiente para futuros 

centros de treinamento locais. [...] Uma das principais atividades do Programa das 

Nações Unidas em Administração Pública foi de estabelecer centros de 

administração pública, em sua maioria para propósitos de treinamento, em níveis 

nacional e regional. Durante a primeira metade dos anos 1950, vários centros de 

treinamento e institutos de administração pública foram criados nacional e 

localmente. [...] No final dos anos 1950, mais de 40 institutos nacionais de 

administração pública já estavam ativos em todo o mundo e no princípio dos anos 

1960 este número já tinha dobrado para quase 80. As Nações Unidas proveram 

assistência para 24 dos 80 institutos, aproximadamente um terço daqueles em 

existência. 

 

No movimento de formação do conhecimento administrativo público, não somente a 

presença de representantes estrangeiros foi constante em missões e visitas técnicas, mas 

também o intercâmbio de brasileiros para outros países com fins de troca de conhecimentos 

também foi presente (Alcadipani e Bertero, 2012; Vale et. al., 2013; Barros, 2015). Desde o 



149 

 

início, a busca por um modelo administrativo externo que embasasse as reformas que o 

Departamento desejava realizar fez com que o governo promovesse o intercâmbio entre a 

administração federal brasileira e outros modelos administrativos no exterior.  

A elite técnica formada no DASP participou ativamente desse intercâmbio, o que 

possibilitou que o Departamento fosse considerado modelo, tanto pela organização, pela 

eficiência e pelas metas, quanto pela formação do funcionalismo, então em intenso debate 

entre opositores e apoiadores dessa experiência (Gouvea, 1994). Tal intercâmbio ocorreu, 

principalmente, entre a School of Public Affairs, da American University, em Washington – 

principal centro de referência em estudos em administração pública nos Estados Unidos no 

período – e o Ministério das Relações Exteriores, abrangendo dezenas de servidores públicos 

brasileiros pertencentes ao DASP e ao ministério supracitado (Rabelo, 2011).  

A influência global para os saberes de gestão por parte dos Estados Unidos prosseguiu 

mesmo após a instauração das primeiras instituições de ensino em administração na América 

Latina. Ao ponderar a gestão como saber (Barros et. al, 2011) e, por sua vez, como 

conhecimento a ser transferido, a gestão esteve direcionada ao modelo de desenvolvimento de 

nações de Terceiro Mundo, interferindo significativamente nas sociedades e nos modelos de 

governo dos países desse bloco até o final do Século XX (Dar e Cooke, 2008), conforme visto 

no primeiro capítulo. Nessa região do globo, cujas nações foram, naquele período, 

contemporâneas aos regimes militares instaurados durante a década de 1970, a influência do 

soft management esteve presente para a superação da ideologia de governo ainda resguardada 

nos militares, demonstrando as principais tendências para atender aos interesses de uma 

sociedade mais globalizada (Cooke, 2004).  

De forma complexa, a “gestão moderada” é vista como uma constelação de poder-

conhecimento voltada para o controle de formas de governamentalidade por meio de 

imposição de estruturas e formas de organização (Vries, 2008). Até então, pensava-se que a 

chave para a prosperidade e para o auxílio a esses países era a ajuda externa para combate à 

pobreza, mas o contexto da globalização tornou também necessária a transferência de 

conhecimentos técnicos e econômicos instrumentalizada por meio de um sistema 

administrativo renovado considerado como a “verdadeira” gestão (Sanal e Zare, 2015). A 

administração para o desenvolvimentismo, motor da indústria e da educação de gestores no 

Brasil na década de 1960, foi então potencializada para meios também alternativos, como o 

modelo ideológico “ideal” de gestão para a solução dos problemas dos países, incluindo os da 

própria administração pública. 
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Com o início da década de 1990, a questão principal nas sociedades em desenvolvimento, 

incluindo o Brasil, passou a ser não somente a disponibilidade de competências técnicas e 

administrativas adequadas, mas a criação de um ambiente com condições administrativas para 

garantir as necessidades básicas da população (Dwived e Nef, 1982). Dessa forma, a 

influência internacional na administração pública, aos poucos, passava a ser uma questão 

menos técnico- científica para ser uma questão política de desenvolvimento, bem como de 

solidez para superação da crise predominante, como a da América Latina. A influência passou 

a ser também uma questão de inspiração para elaboração dos projetos administrativos de 

governo, incluindo reformas e revisões, conforme apontou Bresser Pereira quando se 

aproximava o momento do lançamento do projeto de reforma gerencial em 1995 (Bresser 

Pereira, 2001, p.22):  

‘Eu já tinha algumas poucas ideias da nova administração pública (que eu chamaria 

um pouco adiante de “gerencial”) através da leitura do livro de Osborne e Gaebler, 

Reinventando o Governo. Mas precisava conhecer muito mais a respeito. Para isto 

viajei para a Inglaterra logo no início do governo e comecei a tomar conhecimento 

da bibliografia que recentemente havia se desenvolvido, principalmente naquele 

país, a respeito do assunto, sob o título geral de Nova Gestão Pública. 

 

 

5.3 O contexto da reforma gerencial: o histórico brasileiro da década de 1990 

 

 

No Brasil, conforme visto anteriormente, a década de 1990 marcou um movimento pró-

democratização no fim do regime militar da década anterior e, portanto, de reavaliações 

políticas e econômicas para o governo a partir da democracia. Mais do que reflexo das 

consequências internas que levaram o país à situação política da década de 1990, essas 

transformações, não só no campo econômico, mas no planejamento público de governo, são 

consequências de um movimento global (Bresser Pereira, 2006). Assim, as discussões 

internas, em conjunto com o contexto internacional, permitiram a criação de um ambiente 

(político, econômico, social, institucional e cultural) favorável à disseminação de uma “nova” 

política econômica a partir da ascensão de valores neoliberais, estando essa nova ordem 

econômica sendo introduzida por meio dos empréstimos de ajustes estruturais e setoriais e, 

aos poucos, se configurando como o panorama de um modelo de gestão holístico.  

Com os delineamentos da década de 1990, a administração pública burocrática no Brasil 

voltada, principalmente, para as questões de efetividade do Estado, mostrou-se limitada para 
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tratar de serviços públicos em larga escala e com a necessária eficiência ou dos modelos 

governamentais agora influenciados pelo mercado global. Assim, a reforma gerencial como 

projeto surge, em um primeiro momento, a partir da nova realidade e também de tentativas de 

anteriores governos de forma retrógrada
51

, para continuação do modelo burocrático vigente. 

Conforme aponta Ribeiro Filho (2006), especialistas condenavam a burocracia “tradicional”, 

considerada lenta, “arcaica”, ineficiente, rígida etc. e propõem exatamente o oposto, ou seja, 

uma forma de governo empreendedor e espelhado nas empresas capitalistas, que aja com 

agilidade, flexibilidade, eficiência etc., enfim, um novo modelo de burocracia de paradigma 

gerencial. Além disso, segundo Cavalcante (2018), a forma gerencial de administração 

pública seria mais afinada com a democracia, já que a governança democrática no contexto de 

época exigiria estruturas de Estado para o desenvolvimento. Isso não apenas no que tange às 

capacidades técnicas (competências dos agentes do Estado para coordenar e levar adiante suas 

políticas), mas, também, de capacidades políticas, isto é, habilidades para expandir a 

articulação e a interlocução com diferentes atores sociais (Filgueiras, 2018).  

Dessa forma, a opção adotada foi, inicialmente, tentar enquadrar esse ajuste dentro de um 

cenário mais geral, o da “financeirização” da riqueza global, em que a economia brasileira 

esteve inserida (Pacheco, 1999). As mudanças da economia internacional na década de 1980, 

materializadas pela ascensão dos conservadores Reagan e Thatcher nos governos dos EUA e 

do Reino Unido, balizadas por grande parte dos Estados Nacionais, permitiram que a 

trajetória de grande parte do globo fosse guiada sob a égide da financeirização. O Brasil, a 

partir do governo Collor e, definitivamente, no governo FHC, também atrela a trajetória da 

economia nacional a esse movimento de financeirização. Nesse sentido, a política fiscal passa 

a ser refém dos movimentos das finanças globalizadas sob o regime do Plano Real. O objetivo 

deixa de ser o crescimento da economia por meio do estímulo ao gasto público, 

principalmente, dos setores de infraestrutura, e passa a ser a boa gestão e a garantia de 

rentabilidade dos mercados financeiros e, por esse motivo, os títulos públicos se tornam 

referência de ganhos financeiros da mesma forma que a elevada taxa de juros permite sua alta 

rentabilidade (Abrucio. 1999). 
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 No caminho de tais mudanças, a Constituição de 1988 é apontada como um retrocesso (Bresser Pereira, 2001, 

p.19) por conter em seu conteúdo o resgate dos princípios da administração burocrática clássica e sua extensão 

às autarquias e às fundações, além da instituição de privilégios, como a estabilidade, o regime jurídico único, a 

aposentadoria com proventos integrais. Para Bresser Pereira, esse retrospecto seria a justificativa para a 

necessidade da reforma gerencial, na forma apresentada no PDRAE, como forma de corrigir as distorções que 

estariam afetando não apenas a administração pública, mas influenciando a própria crise do Estado brasileiro 

(Visentini, 2006). 
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Outro elemento presente nos governos pós-redemocratização do Brasil foi a elevada 

participação do capital estrangeiro no país. Em 1998, por exemplo, 59% das receitas da 

privatização foram obtidos com vendas para investidores estrangeiros por meio de 

financiamento do Banco brasileiro para o desenvolvimento, o BNDES (Pinheiro, 1999, p. 

160). A partir dessas características conservadoras de atuação do governo, com participação 

do capital estrangeiro e redução do poder de organizações estatais, percebe-se que o principal 

traço da mudança de modelo de desenvolvimento foi a transferência de um foco estratégico 

público, antes, direcionado ao processo de condensação de capital e recursos, para uma 

abordagem prioritária na produtividade e eficiência (Pinheiro, 1999; Bento, 2003)  

A pressão por mudanças econômicas contra a crise em que o país se encontrava, em 

conjunto com a abertura de capital externo, desencadearam uma “desvalorização” do aspecto 

público institucional no país. A demanda no período do Regime Militar para a criação de 

empresas estatais, originária desde o governo Vargas, foi gradativamente substituída com o 

fortalecimento das privatizações e ganhou espaço definitivo com o movimento de 

democratização na América Latina (Bento, 2003). Nesse aspecto, a atenuação do conflito 

Leste-Oeste com a queda da União Soviética também contribuiu para a menor preocupação 

em manter sob o controle estatal-nacional setores considerados estratégicos, como 

telecomunicações, petróleo e eletricidade (Pinheiro, 1999). Assim, após a década de 1980, 

sobretudo, com a criação da Comissão Especial de Desestatização, houve um crescente 

movimento de ordem pública direcionado ao fortalecimento do setor privado, dificultando a 

criação de novas empresas estatais e ou transferindo as atividades para organizações privadas 

(Abrucio, 1999; Pinheiro, 1999)  

Ao tentar superar a ânsia do desenvolvimentismo voltado ao fortalecimento de 

políticas industrial em prol do progresso do país, as políticas de investimento, ao longo da 

década de 1990, indicaram rumos alternativos para aquisição de recursos e estratégias de 

persuasão. A princípio, a força motora desse processo era a combinação da difusão do know-

how técnico com o planejamento econômico coerente com as políticas da época e a absorção 

desse aparato técnico como insumo para o caminho rumo ao progresso dos países 

subdesenvolvidos. Dentre as estratégias inovadoras para esses objetivos, Dwived e Nef (1982, 

p. 62) listam, entre elas:  

 

a. Definir o desenvolvimento como um processo de base orientado para a 

necessidade, autossuficiência, com ênfase distributiva.  
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b. A mudança deve ser profunda e rápida, levando a um tipo diferente de 

sociedade (sem uma definição pré-estabelecida de modernidade).  

c. Embora o pragmatismo político não esteja ausente, não implica, 

necessariamente, o incrementalismo
52

.  

d. Nos casos em que os modelos ocidentais enfatizam a urbanização e a 

tecnologia com uso intensivo de capital, essas estratégias enfatizam a 

importância do desenvolvimento rural e do trabalho (capital humano) como um 

recurso importante.  

e. Em vez de definir o desenvolvimento, em termos quase antissépticos, como 

um problema técnico, essas abordagens enfatizam considerações ideológicas, 

normativas e políticas.  

f. Em vez de uma separação da política da administração, sua unidade é 

enfatizada. 

 

De forma geral, é possível perceber que o planejamento voltado às questões 

econômicas no Brasil teve seu modelo modificado desde o processo de redemocratização, 

transferindo as ideias de fomento industrial para o estímulo a programas públicos de 

eficiência e priorização pela rentabilidade dos mercados financeiros. Feita essa transição de 

modelos, a própria existência da empresa estatal como instrumento de política econômica 

perde sentido, uma vez que, se ela serve à acumulação de capital, o faz à custa de elevado 

ônus sobre a eficiência. 

Mesmo com a insatisfação geral da estrutura e da capacidade organizacional do Estado 

na época (incluindo uma fase de “letargia” do movimento de cursos em administração pública 

no país (Coelho, Olenski e Celso, 2010, p. 1727), as funções do administrador público foram 

transformadas e, em sua maioria, até reduzidas. Dessa forma, seriam necessários novos 

treinamentos e recrutamentos para que os remanescentes pudessem aprender e se 

performarem nas novas atribuições. A urgência da preparação de novos administradores era 

notória, conforme apontou Fischer (1993, p. 15-16): “O país requer administradores aptos a 

gerenciar a crise e garantir a democracia, em uma economia moderna”.  
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 Para as políticas públicas, o incrementalismo é uma concepção originada para explicação sobre a 
tomada de decisão pública evitando uma “avaliação sinótica, compreensiva e programática” 
(Cameron et. al, 1976, p. 152).  
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A evolução do contexto de Estado para a os princípios gerenciais deu-se, em resumo, 

em dois momentos (Brulon, Ohayon e Rosemberg, 2012, p. 269). Primeiramente, no período 

iniciado em 1986 e finalizado em 1988, que foi marcado pela demanda da sociedade por 

contenção de gastos governamentais e, ao mesmo tempo, pela necessidade de se criarem 

mecanismos e instrumentos que permitissem uma gestão pública eficaz e eficiente. O segundo 

período é caracterizado pela Constituição de 1988 que, após o regime autoritário, esmerou-se 

na abundância de normas, buscando assegurar a garantia de direitos dos cidadãos e limitar a 

amplitude de poderes do Estado, resultando na mais administrativa de todas as Constituições. 

Conforme apontam Imasato et al (2011, p.181) sobre este processo de levantamento de 

reformas no cenário brasileiro: 

(...) a formulação de reformas administrativas foi realizada 

principalmente por altos funcionários e políticos, a partir de uma 

ênfase na adoção de uma estrutura gerencial e com um foco no 

desenvolvimento de políticas de apoio às atividades econômicas. 

Houve também uma forte ênfase no redesenho da estrutura 

organizacional formal do poder executivo. Essas reformas 

administrativas (...) sobre a administração pública no contexto 

brasileiro reforçam a ideia do modelo funcional linear como a 

estrutura padrão e principalmente incontestada da organização. 

 

5.3.1 A reforma gerencial de 1995 

 

Desde o governo Collor (1990-1992), com o plano econômico denominado Brasil Novo 

(ou popularmente conhecido como “Plano Collor”), houve um direcionamento com 

divulgação mais literal para práticas neoliberais na reorientação do desenvolvimento 

brasileiro e na redefinição do papel do Estado. Isso porque termos característicos de políticas 

partidárias aos valores do neoliberalismo passaram a fazer parte não somente do plano de 

governo brasileiro, mas também passaram a ser princípios para o objetivo de tornar o país 

uma nação mais desenvolvida. Conforme descrito sobre os padrões do “paradigma gerencial 

contemporâneo” (Documento I, p. 17), as fundamentações relacionadas ao período seriam os 

princípios da confiança e da descentralização da decisão, exigência de formas flexíveis de 

gestão, horizontalização de estruturas, descentralização de funções e incentivos à criatividade. 

Nesse contexto, as transformações de época, tornando o mundo cada vez mais globalizado 

e dinâmico, firmavam-se como uma das principais justificativas para implementações de 

mudanças no aparelho de Estado, visando sua maior eficiência e progresso. Conforme o 

trecho do plano diretor da reforma gerencial no Brasil de 1995 (Documento I, p. 6), até então, 
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a tentativa de adaptação do Estado de modelos burocráticos a formas mais modernas não 

havia dado certo e o que havia na época “revelou-se lento e ineficiente para a magnitude e a 

complexidade dos desafios que o País passou a enfrentar diante da globalização econômica”. 

 A partir da transição do governo Collor para o governo de FHC (incluindo o “fracasso da 

política econômica do governo Collor (Bresser Pereira, 2001, p. 18), o foco econômico seria 

direcionado para suprir a necessidade de uma “liberalização” das travas corporativas que 

bloqueavam o surgimento de um empresariado dinâmico. O sucesso da estratégia, que foi o 

projeto de Plano Real para transição da moeda desvalorizada por uma com câmbio igualado 

ao dólar, levou à ascensão do candidato Fernando Henrique Cardoso nas eleições em 1994 

que pôde dar prosseguimento ao projeto levantado em campanha eleitoral. Esse plano, que 

viria a ser conhecido como Plano Real, fez parte de uma série de medidas que visavam à 

estabilização monetária e o fim de um duradouro regime de hiperinflação. Às margens da 

visibilidade do Plano Real do governo FHC, emergiu a proposta oficial de reforma do 

aparelho do Estado que incluía o projeto de reforma administrativa. O principal argumento do 

governo para a implantação de um ministério dedicado à reforma era que o Estado seria 

incapaz de atender, de forma eficiente, às demandas que derivaram das funções por ele 

encampadas até então, especialmente, na área social e de serviços, como saúde e educação.  

No documento do plano diretor de orientação para a reforma gerencial no país, era 

descrita a diferença de abrangência do que se consideraria uma reforma de Estado de uma 

reforma de aparelho de Estado. O que se define como esse aparelho de Estado é para além do 

que se considera como instituições do “setor público” e da organização estatal. Nesse caso, 

envolveria, também, o papel estratégico do Estado no processo de desenvolvimento 

econômico e na modernização das estruturas sociais. Como é descrito no próprio documento 

(Documento I p. 12):  

A reforma do Estado é um projeto amplo que diz respeito às várias áreas do governo 

e, ainda, ao conjunto da sociedade brasileira, enquanto que a reforma do aparelho do 

Estado tem um escopo mais restrito: está orientada para tornar a administração 

pública mais eficiente e mais voltada para a cidadania.  

 

A orientação para a eficiência abrangeria não somente o âmbito Executivo federal, mas as 

propostas de melhoria e adaptação do funcionamento do aparelho de Estado seriam aplicadas 

também nos níveis estaduais e municipais.  

Nesse cenário, o aparelho governamental no Brasil passava por mudanças organizacionais 

profundas que incluía não somente a nomenclatura, mas a própria organização e a estratégia 
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das instituições públicas relacionadas à função administrativa do estado. O DASP, extinto em 

1986, foi substituído pela Secretaria de Administração Pública da Presidência da República 

(SEDAP) que, em janeiro de 1989, seria extinta e incorporada à Secretaria do Planejamento 

da Presidência da República. Em março de 1990, renasceria o DASP com a criação da 

Secretaria da Administração Federal da Presidência da República (SAF) que, entre abril e 

dezembro de 1992, foi incorporada ao Ministério do Trabalho, voltando a ser secretaria da 

presidência em 1993. Com a efetivação do Plano Real e as orientações mais determinadas 

pelos princípios neoliberais, o governo FHC transformou a SAF em MARE - Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado, o que se deu em 1995. O propósito do 

Ministério seria baseado na ideia de que a solução para o pleno funcionamento da 

administração pública no Brasil não seria substituir o Estado pelo mercado, mas reformar e 

reconstruir o Estado para que esse pudesse ser um agente efetivo e eficiente de regulação do 

mercado e de capacitação das empresas no processo competitivo internacional (Bresser 

Pereira, 2001). 

Para atuar como ministro na área, o então presidente FHC colocou a reforma do aparelho 

do Estado e da Administração Pública brasileira nas mãos do economista Luís Carlos Bresser-

Pereira, professor emérito da Fundação Getulio Vargas. Conforme relato do então ministro 

Bresser Pereira (2001, p. 22) ao declarar sobre a experiência inicial:  

[...] quando o novo presidente transforma, e me nomeia ministro, eu não demorei em 

definir as diretrizes e objetivos da minha tarefa. Começava então a Reforma 

Gerencial de 1995. Não fui eu quem solicitou a mudança de status e de nome do 

ministério, mas esta mudança fazia provavelmente sentido para o presidente: desta 

forma ele fazia um desafio ao novo ministro, e à equipe que eu iria reunir em torno 

de mim, para que enfrentasse a reforma da administração pública a partir da 

perspectiva ampla da reforma do Estado. 

 

No início de 1995, segundo ano do primeiro mandato de FHC, a Câmara da Reforma 

do Estado, composta por Bresser-Pereira e outros ministros do MARE, apresentou o Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE). Esse, oficialmente, seria um 

documento do Ministério que nortearia todo o processo de reforma que se seguiu nos anos 

subsequentes. O Plano Diretor apresentaria como proposta central a redefinição das funções 

do Estado e a substituição da Administração Pública Burocrática pela Administração Pública 

Gerencial, compreendida como mais eficiente e justificadas a partir de uma avaliação da crise 

brasileira e do modelo de desenvolvimento pré-existente. A reforma não apenas norteou a 

parte administrativa e econômica do funcionamento do Estado, mas, sobretudo, abordou a 
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forma política de condução da administração pública, influenciando a forma normativa de 

governo em paralelo à Constituição Federal em vigência.   

O documento seria o símbolo para definir as instituições e estabelecer as diretrizes 

para a implantação de uma administração pública gerencial no país. Isso porque, conforme 

Visentini (2006, p. 20) menciona, o PDRAE não é, simplesmente, um plano isolado de 

reforma administrativa, mas constitui uma dimensão de um processo amplo de reestruturação 

do estado. Ao considerar o mercado e o Estado como instituições no centro do controle de 

gestão próprias do capitalismo, o plano voltaria a atenção para a capacidade governamental 

produtiva como critério para superar a crise fiscal (Visentini, 2006). Assim, os elementos que 

caracterizam a dimensão cultural da reforma podem ser resumidos a partir das seguintes 

temáticas (conforme Documento I): 

a) Descentralização decisória e diminuição dos níveis hierárquicos;  

b) Capacitação e treinamento constantes; incentivo à criatividade e à inovação;  

c) Incentivo ao trabalho em equipe; desenvolvimento de lideranças;  

d) Estabelecimento de metas claras e objetivas;  

e) Avaliação de desempenho funcional, baseado em metas claras e objetivas;  

f) Sistema de recompensas para o cumprimento de metas;  

g) Sistema de avaliação do agente público pelo usuário dos serviços;  

h) Tratamento do usuário dos serviços como cliente ou cidadão-cliente. 

 

Metodologicamente, o plano estaria elaborado a partir do histórico predominante do 

modelo burocrático no desenvolvimento da administração pública no Brasil. O objetivo seria 

obter um diagnóstico para, então, propor um modelo de eficiência para as políticas públicas 

adotadas. Segundo Bresser Pereira (2001, p. 15), o foco para a elaboração do plano diretor 

estaria centrado em dois pontos: primeiramente, nas condições do mercado de trabalho e na 

política de recursos humanos e, como segundo ponto, na diferenciação entre as dimensões 

institucional-legal
53

, cultural e gerencial dos problemas. Com o diagnóstico de 

desenvolvimento no Brasil, o aparelho de estado foi dividido em quatro frentes de atuação: o 

núcleo estratégico, as atividades exclusivas, os serviços não-exclusivos e a produção de bens e 

                                                 
53

 Percebe-se, a partir dessa análise, que a Reforma Gerencial de 1995 é diferente da emenda 
constitucional apresentada pelo governo em 1995, denominada como reforma administrativa. A 
reforma constitucional foi parte fundamental da Reforma Gerencial de 1995, já que alterou instituições 
normativas fundamentais. Grandes alterações também foram realizadas na forma de remuneração 
dos cargos de confiança, na forma de recrutar, selecionar e remunerar as carreiras de Estado 
(Bresser Pereira, 2000). 



158 

 

serviços para o mercado. Esses setores são, ainda, diferenciados em relação à forma de 

propriedade (pública, pública não-estatal e privada) e ao tipo de gestão (burocrática e 

gerencial). 

É importante mencionar que as dimensões que integram o processo de reforma, 

embora estivessem divididas metodologicamente, estariam interligadas e seriam 

desenvolvidas de forma simultânea. Haveria, para execução do projeto, o núcleo estratégico 

do plano, o qual concentraria a formulação e a avaliação das políticas públicas para delegar 

sua implementação para as instituições descentralizadas da administração indireta, como as 

autarquias e fundações públicas (Paes de Paula, 2005). Tendo em conta o diagnóstico 

realizado e as dimensões do aparelho de estado definidas, o PDRAE resumiria, ao final do 

documento, os objetivos para a reforma do aparelho do Estado, compreendendo objetivos 

globais e específicos em função das características de cada um dos quatro setores de frente 

previamente identificados. Assim, o documento conteria um plano de atuação para 

implementação, permitindo a articulação de diferentes estruturas institucionais, cada qual com 

suas macroatribuições (Documento I p. 6). 

De forma geral, entende-se que, com o projeto, a administração pública gerencial seria 

implementada a partir de mudanças descritas, basicamente, em três dimensões: alterações na 

Constituição vigente, a adoção de novas práticas administrativas, tendo em vista o 

conhecimento de especialistas em gestão pública e a substituição de valores burocráticos de 

estado (e, ainda, resquícios de valores patrimonialistas) para a adoção de princípios gerenciais 

na forma de orientação pública. Esse último aspecto, relacionado no aspecto cultural do 

PDRAE, considerando, em termos práticos, uma reforma administrativa, seria classificado 

como o mais importante das dimensões (Oliveira, 2015, p.59), pois: 

[...] de pouco adianta realizar alterações legais e determinar a adoção de novas 

práticas administrativas, se os funcionários se recusarem a colaborar efetivamente, 

adotando os novos valores, característicos do modelo Gerencial. Em outras palavras, 

somente a mudança cultural pode estabelecer os novos padrões de relacionamento 

entre o Estado (por seus agentes representados) e a sociedade [...] 

 

  Com o término da década de 1990, a implementação do PDRAE foi bem-sucedida 

quando considerado o processo de privatizações e a implementação de agências reguladoras 

do crescimento econômico, conforme ponderado por Bresser Pereira (2001, p. 26) nos planos 

cultural e institucional. A reforma gerencial teria tido sucesso também nas transformações no 

mercado de trabalho ao trazer mudanças nos concursos de carreira pública e terceirização. 

Além disso, a reforma promoveu mudanças a nível federal, introduzindo instrumentos de 
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gestão na busca de resultados, como estratégias descentralizadoras, avaliações de desempenho 

e monitoramento das políticas públicas e do orçamento (Bento, 2003). Essas ferramentas 

foram tendência de gestão que vêm norteando o funcionamento do setor público e a produção 

de políticas públicas desde então, sobretudo, com a promoção da New Public Management no 

âmbito internacional (Cavalcante e Camões, 2015). 

 Entretanto, alguns autores indicam a implementação da reforma geral como um plano, 

no mínimo, contraditório. Conforme Visentini (2006, p. 22) aponta, o explícito objetivo de 

reduzir o Estado contido no documento do plano diretor visaria, contraditoriamente, fortalecer 

as bases para garantir maior eficiência e controle. Além disso, o governo Cardoso é 

seguidamente descrito como bem-sucedido na aplicação de seu programa de reformas, porém, 

na literatura, especialistas afirmam que a reforma gerencial no Brasil, tendo o PDRAE como 

norteador, foi uma reforma acompanhada de falhas (Rezende, 2002).  

 O ambiente no qual a reforma foi estruturada não era objeto de opiniões unânimes, 

uma vez que o cenário político era de disputas entre partidos de ideologias divergentes a 

respeito da articulação entre estado e sociedade (Paes de Paula, 2005). Esses conflitos 

político-ideológicos foram retratados pela fala do próprio Ministro Bresser Pereira (Entrevista 

3, p. 239), idealizador e gestor do projeto de reforma, ao falar sobre ideologias políticas 

divergentes ao então governo e ao plano diretor: 

“Me lembro muito bem que no Canadá, muitos anos depois (do plano de reforma), 

vi uma professora da área de gestão pública dizendo que o Banco Mundial apoiou a 

reforma gerencial, mas ela estava mal informada. Ela é de esquerda. Sou solidário a 

ela por ser de esquerda, eu também sou. Mas a desinformação da esquerda às vezes é 

lastimável. [...]” 

 

Além disso, as próprias transformações advindas com a reforma gerencial, pela natureza do 

sistema produtivo capitalista, seriam desgastadas pela intensificação dos fluxos financeiros e 

comerciais da globalização (Carinhato, 2008). Em outras palavras, as reformas gerenciais, que 

foram justificadas para contornar a crise político-econômica instaurada no período pós-

redemocratização, acabaram ocasionando uma nova crise diante do modelo de aparelho de 

estado ainda adaptado ao funcionamento burocrático, sendo, portanto, insuficientes para se 

lidar com as transformações do mercado e do mundo global.   

 Dessa forma, para um grupo de analistas, a reforma gerencial, assim como outras 

reformas administrativas de estado, mostrou resultados limitados em termos de 

implementação de novas estruturas formais de organização em nível administrativo se 

comparada aos objetivos formais declarados em seu planejamento (Imasato et. al, 2008). Sob 
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o ponto de vista geral, houve uma movimentação para implementar a nova estrutura de acordo 

com o PDRAE e, mesmo sem a liderança dos coordenadores do MARE, as agências 

reguladoras se encontravam instaladas e alguns projetos-piloto de agências executivas e de 

organizações sociais estavam em andamento (MARE, 1998; Paes de Paula, 2005). Entretanto, 

no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, o MARE foi extinto e suas atribuições 

foram absorvidas pela Secretaria de Gestão (SEGES) do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão. Até o momento, não foram realizadas análises sistemáticas da situação 

do aparelho do Estado após a reforma de 1995, havendo apenas alguns poucos trabalhos 

acadêmicos sobre o assunto, além das avaliações oficiais do governo (Paes de Paula, 2005). 

 

5.4 O contexto gerencial de reformas no Brasil a partir do neoliberalismo em 

países subdesenvolvidos 

 

Diante do contexto de época analisado, percebe-se que, ao conduzir a proposta de reforma 

gerencial da administração pública no Brasil, o interesse prevalecente seria formalizar o papel 

do estado como meio estrutural para preservar práticas relacionadas aos valores econômicos 

neoliberais, isto é, promover os meios institucionais alinhados aos propósitos de propriedade 

privada, livre mercado e livre comércio. Esses objetivos prevaleciam nos trâmites 

governamentais em detrimento dos aspectos sociais, tendo em vista o modo como se altera a 

cultura política, se estimulam e se criam novos formatos institucionais e administrativos 

voltados a esses interesses predominantes e relacionados à globalização e ao capital externo 

(Paes de Paula, 2005). Há uma série de trabalhos na literatura, após 1995, que se dedicam a 

propor críticas ao projeto de reforma gerencial em virtude dos impactos causados nos aspectos 

sociais, principalmente, no que tange ao mercado de trabalho e à diminuição de investimentos 

sociais no período (Barreto, 1999).  

Segundo Harvey (2009), de fato, no contexto neoliberal, os Estados em desenvolvimento 

dependem da estrutura do setor público e do planejamento estatal em associação com o capital 

estrangeiro para promover acumulação de capital e crescimento econômico. O investimento 

do Estado na educação é considerado um pré-requisito crucial para se obter vantagem 

competitiva no comércio mundial, conforme foi percebido no Brasil com o investimento 

externo, mediante empréstimos para promoção de melhorias em projetos para a educação 

básica (Mello, 2012).  
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Dessa forma, os países em desenvolvimento se compatibilizam com o neoliberalismo na 

medida em que facilitam a competição entre os diferentes participantes do mercado, mas, 

paradoxalmente, são ativamente intervencionistas na criação das infraestruturas necessárias ao 

clima de negócios favorável aos seus projetos. Assim, a neoliberalização abre possibilidades 

para que os países melhorem sua posição na competição internacional mediante a criação de 

novas estruturas de intervenção do Estado, sobretudo, a partir do apoio à pesquisa e ao 

desenvolvimento (Harvey, 2009, p. 54). Para isso, os governos facilitam a difusão da 

influência das instituições financeiras por meio da desregulação fiscal. Esse compromisso 

deriva, em parte, do uso do monetarismo como base da política estatal, priorizando a 

integridade e a solidez da moeda como o pilar central da política a ser adotada. 

De fato, a teoria clássica neoliberal pressupõe valores associados à recuperação 

econômica com maior abertura corporativa externa e menor participação do estado nessas 

interferências (Dardot e Laval, 2008). Ao mencionar o cenário para implementação da 

reforma, Bresser Pereira (2001, p. 21), na época, tendo recém-encerrado seu trabalho como 

ministro no MARE, asseverou que a reforma gerencial da administração pública visaria 

reconstruir o Estado nos quadros de uma “política democrática e de uma economia 

globalizada”, mas que “precisava de um Estado forte para não se submeter à ideologia 

globalista”. Inclusive, por esse motivo, o próprio ministro, comandante do ministério 

responsável pela execução do projeto de reforma gerencial, a classificou como social-liberal. 

Conforme Bresser Pereira declarou na época (1998, p. 6):  

No plano econômico a diferença entre uma proposta de reforma neoliberal e uma 

social-democrática ou social-liberal está no fato de que o objetivo da primeira é 

retirar o Estado da economia, enquanto que o da segunda é aumentar a governança 

do Estado, é dar ao Estado meios financeiros e administrativos para que ele possa 

intervir efetivamente sempre que o mercado não tiver condições de estimular a 

capacidade competitiva das empresas nacionais e de coordenar adequadamente a 

economia. 

 

 Percebe-se que, conforme aponta a literatura clássica do neoliberalismo, o plano de 

reforma gerencial no Brasil esteve associado mais à economia liberal para desenvolvimento e 

mudanças estruturais do aparelho de Estado. Entretanto, conforme apontado por Harvey 

(2009), assim como a realidade de países em desenvolvimento, houve o movimento de 

expansão da capacidade de governança de Estado, mas como via de facilitação de 

investimentos e com intervenção suficiente para proporcionar um cenário de mudança sob 

esses princípios. A busca por solidez na moeda, com o Plano Real, foi um desses mecanismos 

alinhados às políticas de países em desenvolvimento nesse contexto.  
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Entretanto, percebe-se que a lógica presente de pesquisa não é a de comparação de 

fatos históricos ocorridos entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, ou mesmo a 

classificação do modelo econômico projetado para o Brasil com a reforma gerencial. É 

necessário, então, entender como esse cenário se assemelha ao processo de gestão do 

desenvolvimento em países marginalizados, bem como se o impacto da interferência do 

mundo exterior esteve relacionado aos delineamentos desse processo, dado o volume de 

empréstimos adquiridos e a reputação de organizações multilaterais no período. Outro 

paradoxo, quando se analisa o projeto de desenvolvimento de países subdesenvolvidos sob a 

óptica neoliberal, é justamente relacionado aos empréstimos externos.  

Na teoria neoliberal ortodoxa, há uma tendência dos países centrais, como os Estados 

Unidos, para conceder o volume monetário aos países em desenvolvimento como forma de 

proteger os interesses financeiros nesses locais e assistir à ação desses como garantia de 

lançamentos financeiros futuros. O neoliberalismo como corrente tradicional de economia 

surgiu como modelo após a Segunda Guerra Mundial, servindo como crítica às políticas 

adotadas até então (o Keynisianismo, principalmente) para assegurar a liberdade individual e 

a menor intervenção estatal na economia das nações (Anderson, 2009). Conforme apontado 

por Bento (2003, p. 41), na percepção neoliberal: 

[...] o Estado existe para assegurar e maximizar a liberdade. Desse modo as políticas 

de redistribuição de um Estado intervencionista suprimem a liberdade individual e 

não podem portanto ser legitimadas em face do princípio que justifica sua 

existência. A liberdade econômica [...] desempenha um duplo papel na promoção de 

uma sociedade livre: por um lado, trata-se de um dos aspectos da liberdade 

considerada em sentido amplo, por isso é um valor desejável e um fim em si mesma; 

por outro [...] as relações entre a liberdade econômica e a liberdade política, vale 

dizer, esta não pode existir sem aquela54. 

 

Entretanto, segundo Harvey (2009, p. 76), o hábito de intervir no mercado e resgatar 

instituições financeiras em países subdesenvolvidos, quando essas nações passam por 

problemas, não pode ser compatibilizado com a teoria neoliberal. Isso porque, uma vez que 

investimentos feitos “sem cautela”, ou nesse nível de desigualdade entre nações, deveriam ser 

punidos com perdas ao emprestador em situação genérica. Porém, na realidade de países 

subdesenvolvidos, o Estado torna os emprestadores largamente imunes a perdas, devendo, 

assim, os tomadores pagar em seu lugar, seja qual for o custo social decorrente. Harvey (2009, 

p. 79), inclusive, faz uma analogia de que a teoria neoliberal deveria alertar: "Emprestador; 

cuidado!", mas o que ocorre na realidade é o alerta: 'Tomador, cuidado!"  

                                                 
54

 Ver FRIEDMAN, Milton. Capitalismo e liberdade. Trad. de Luciana Carli. São Paulo: Abril Cultural, 
1984. p. 17 
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Nesse sentido, em troca do reescalonamento da dívida, os países endividados tiveram 

de implementar reformas institucionais, como cortes nos gastos sociais, leis do mercado de 

trabalho mais flexíveis e privatização. Entrou em ação, dessa forma, o projeto de "ajuste 

estrutural" nos países em desenvolvimento em alinhamento à decisão de pagamento das 

dívidas junto a países centrais. Organizações multilaterais, sobretudo, o FMI e o Banco 

Mundial, proporiam a renegociação financeira para fins de recuperação da crise fiscal que 

acometia a América Central e a Latina mediante ajustes e reformas institucionais nos moldes 

dos interesses neoliberais. Conforme explica Harvey (2009, p. 80): 

Por volta de 1994, cerca de dezoito países (como México, Brasil, Argentina, 

Venezuela e Uruguai) aceitaram acordos que previam o perdão de 60 bilhões de 

dólares de suas dívidas. Naturalmente, tinham a esperança de que esse alívio da 

dívida iria provocar uma recuperação econômica que lhes permitiria pagar num 

momento oportuno o resto da dívida. O problema estava no fato de o FMI ter 

imposto aos países que aceitaram esse pequeno perdão da dívida (quer dizer, 

pequeno em relação ao que os bancos poderiam ter concedido) que engolissem a 

pílula envenenada das reformas institucionais neoliberais. A crise do peso de 1995, a 

crise brasileira de 1998 e o total colapso da economia argentina eram resultados 

previsíveis”. 

 

Assim, forma-se uma justificativa para as grandes mudanças das políticas sociais em 

relação às mudanças estruturais na natureza da governança como uma forma de integrar a 

tomada de decisões do Estado ao exercício da acumulação do capital e às redes de poder de 

classe em vias de restauração no país. Para Bento (2003, p. 43), forma-se o diagnóstico 

neoliberal nesse aspecto a partir de duas perspectivas. Primeiramente, os países 

subdesenvolvidos encontram-se, a partir de então, em uma crise fiscal e financeira ocasionada 

pelo descontrole exponencial do aparelho de Estado com gastos em políticas sociais para 

demandas crescentes e não selecionadas da sociedade civil. Segundo o autor, a partir desses 

desequilíbrios, esses países passaram a ter em seu aparato público uma concepção distorcida 

de democracia, gerando, por consequência, déficits públicos e desequilíbrios orçamentários 

crônicos, além de a inflação minando o crescimento econômico e gerando, como numa 

“espiral recessiva” (Bento, 2003, p. 45), diversos problemas político-econômicos típicos. 

Além da redução da capacidade de pagamento pelo Estado e de oportunidades do setor 

privado para investimento público, por outro lado, essas consequências gerariam, por 

contradição ao pensamento neoliberal clássico, uma extensão das atividades do Estado para o 

suporte a todas as pendências geradas pela crise. A expansão da capacidade do Estado 

significaria, então, uma maior burocracia e um número maior de servidores públicos que não 

produziriam, mas despenderiam a riqueza do Estado.  Portanto, o neoliberalismo em países de 
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Terceiro Mundo sustentaria que “o processo de desmercadorização da mão de obra 

promovido pelos programas sociais, especialmente, os de caráter mais igualitário e 

universalista, tenderia a desestimular o trabalho e a competitividade” (Bento, 2003, p. 46), 

rebaixando os índices de produtividade dos países nessa condição.  

 Além do aspecto burocrático afetado no ambiente de crise pelo contexto neoliberal, 

especificamente, em países em desenvolvimento, outro aspecto característico do cenário 

nessas nações envolveria questões de governamentalidade. Conforme aponta Carinhato 

(2008), a passagem do governo (poder do Estado por si mesmo) à governança (uma 

configuração mais ampla que contém os Estados e elementos-chave da sociedade civil) tem 

sido, portanto, pronunciada sob o neoliberalismo. E, nisso, as práticas do Estado neoliberal e 

do Estado desenvolvimentista convergem amplamente (Harvey, 2009). Um dos pontos de 

convergência é o aumento de parcerias público-privadas, estrategicamente, com atores do 

estado que tinham um forte papel legislativo na determinação de políticas públicas e na 

implantação de estruturas regulatórias (Barreto, 1999).  

 Assim, a questão da governabilidade ganharia um aspecto mais complexo de análise, 

uma vez que o êxito das políticas governamentais requereria não apenas a utilização de 

estratégias técnicas, organizacional e de gestão, mas também de estratégias políticas, de 

articulação e de coalizões para garantir sustentabilidade às mudanças e decisões (Bento, 

2003). E, nesse aspecto de governança, o PDRAE tinha um ponto declarado para o 

desenvolvimento ao propor a ampliação da função do Estado, sendo não somente coordenador 

do mercado, mas uma instituição capaz de promover políticas públicas e reguladoras na 

promoção de serviços públicos. A boa governança, nesse ponto, estaria alinhada à habilidade 

estatal de implementação eficiente de políticas púbicas (Vinsentini, 2006). Para atingir esse 

nível, o estado produziria leis e estruturas regulatórias que privilegiassem as corporações e, 

em alguns casos, interesses específicos, como energia, produtos farmacêuticos, agronegócios, 

dentre outros, em muitos casos das parcerias público-privadas, em especial, no nível dos 

municípios. 

Conforme o gráfico abaixo, é visível o aumento da dívida pública no Brasil, bem como 

o aumento de parcerias público-privadas na disseminação de políticas alinhadas ao projeto de 

reforma gerencial e ao crescimento do PIB ao longo dos anos. Percebe-se, também, um 

aumento exponencial da dívida pública a partir da década de 1980.  
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Gráfico 2: Dívida pública no Brasil desde 1947 até 1997. Fonte: Alvim, 1998, Figura 2
55

. 

 

Segundo Carinhato (2008), a América Latina tem em vista ser uma das principais cenas de 

experimentações neoliberais, sendo o principal adversário da prosperidade econômica a 

divulgação das políticas características do modelo de governo gerado pelas estratégias 

nacionalistas e desenvolvimentistas. A entrada de países centrais como participantes desse 

processo se deu pela renegociação das dívidas externas que obrigaram a colocar em prática 

um ajuste fiscal e estrutural. A autora (2008, p. 39) ressalta um importante papel de 

chanceleres que as instituições financeiras multilaterais, como o FMI (Fundo Monetário 

Internacional) e o Banco Mundial
56

, exerceram nesse processo: “Para auferirem empréstimos 

e um prazo maior para o pagamento das dívidas, os países foram obrigados a aquiescer ante as 

prescrições.”  

 

5.4.1 Designações da reforma gerencial no Brasil a partir de instituições 

estrangeiras e da gestão do desenvolvimento 

 

                                                 
55

 Fonte: http://ecen.com/content/eee6/divipub2.htm. Acesso em 31 de outubro de 2018.  
56

 Segundo Harvey (2009, p. 76), o FMI e o Banco Mundial se tornaram, a partir de então, centros de 
propagação e implantação do "fundamentalismo do livre mercado" e da ortodoxia neoliberal. 

http://ecen.com/content/eee6/divipub2.htm
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Conforme Bresser Pereira (2014) aponta que a instauração do neoliberalismo no Brasil 

demonstrava o problema da capacidade gerencial do Estado, sendo o maior objetivo do 

governo brasileiro, naquele período, uma reforma administrativa. Para a lógica gerencial, era 

urgente a garantia do governo em manter a estabilidade econômica e convergir diferentes 

frentes políticas em prol dos interesses que garantiriam a volta do crescimento do país. 

Quanto às “novas” abordagens” sobre a forma de atuação do governo público, boa parte de 

suas recomendações se fundamentam na análise da “ineficiência/eficiência” do 

Estado/governo e os seus reflexos no desenvolvimento de países subdesenvolvidos., conforme 

o relatório anual do Banco Mundial de 1997 veiculado com grande repercussão na época (ver 

Documento 54).  

Em alinhamento a essas determinações, foram disponibilizadas, no governo FHC, as 

“condições de sustentação e permanência ao programa de estabilização do FMI e viabilidade 

política para execução de reformas preconizadas pelo Banco Mundial” (Fiori, 1997, p. 14 

apud Carinhato, 2008, p. 39). Entretanto, o Brasil aderiu à lógica neoliberal de forma 

retardatária, justamente em virtude dos conflitos políticos e do atraso para a redemocratização 

no país. Isso significa que, embora o planejamento governamental do Brasil tenha sido 

construído nos moldes do “neoliberalismo” vigente desde as campanhas do governo Collor, as 

questões envolvendo aspectos neoliberais somente foram colocadas em prática, de fato, com o 

início do primeiro governo FHC. 

 Sendo assim, no Brasil, assim como a administração do desenvolvimento como ponto 

teórico já visto nesta pesquisa, os movimentos para reforma gerencial representou uma 

autoavaliação da administração pública em tempo de transição, incerteza e turbulência com as 

transformações neoliberais já desencadeadas no globo após os marcos históricos 

característicos da década de 1980 (Imesato et. al, 2008).  

Dessa forma, entende-se que, no caso brasileiro, a análise do desenvolvimento com as 

tentativas de implementação gerencial não seria reduzida ao único momento do lançamento 

do plano diretor de reforma administrativa, em 1995, mas levando em consideração a 

contextualização do fato histórico que levou, antes e após o seu lançamento, ao status quo 

considerado sobre o período neoliberal no Brasil (Imasato et. al, 2008).  

Conforme o histórico da capacidade administrativa do estado brasileiro, não apenas o 

cenário formado na década de 1990, mas o próprio tema de reforma administrativa foi 

tradicionalmente colocado como paradigma para o Brasil, dominando a agenda política 

internacional desde os primeiros anos da década de 1980. Ainda que não se tratasse de um 
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movimento inédito de reformas estatais e voltadas a proposições políticas, é possível analisar 

o Plano Diretor de 1995 como um fato “para além do movimento natural do decorrer da 

história”. Assim, o decurso da história do Brasil referente a esse período permite inferir a 

interferência de meios e/ou atores para a determinação dos fatos ocorridos.  Dessa forma, será 

considerado na pesquisa o PDRAE não como objeto de pesquisa, mas como símbolo de um 

movimento da reforma gerencial.  

Do ponto de vista da gestão do desenvolvimento a partir do contexto neoliberal 

(Cooke, 2014), é possível considerá-lo de maneira simbólica de representatividade de 

implantação do modelo gerencial por três motivos. Em primeiro lugar, por apresentar 

elementos de continuidade com as experiências pretéritas de reforma administrativa e, ao 

mesmo tempo, por conter mudanças importantes em relação a essas experiências. Em segundo 

lugar, ao longo do Século XX, as principais alterações no padrão de desenvolvimento 

brasileiro foram acompanhadas de reformas do aparelho do Estado. E, por fim, a reforma 

projetada no PDRAE foi a única reforma administrativa concebida e implementada no Brasil 

em um período democrático, contrastando, nesse aspecto, com as duas outras grandes 

reformas que a antecederam. Assim, é possível considerá-la uma proposta de adaptação do 

modelo ideal de gerenciamento do Estado a ser analisada na pesquisa, partindo-se do contexto 

internacional da época até a realidade nacional. 

Segundo Harvey (2009, p. 78), na década de 1990, mais precisamente, após o ano de 

1995
57

, tendo como parâmetro a neoliberalização como condição de negócio bem-sucedido, 

houve pressão “sobre todos os estados” para que adotassem reformas neoliberais. Em adendo, 

a difusão global da nova ortodoxia econômica neoliberal e monetarista passou a exercer uma 

influência ideológica cada vez mais forte. Por esses motivo, e conforme o papel exercido 

internacionalmente desde as últimas décadas, a chancela de órgãos supranacionais, como o 

FMI e o Banco Mundial, para essas reformas (Fiori, 1997) era não somente presente, mas 

como elemento difusor para essas práticas em países em subdesenvolvimento. Então, o papel 

dessas agências seria, além da divulgação da corrente econômica neoliberal, o de impulsionar, 

de maneira direcional, a padronização de arranjos comerciais entre as nações (Harvey, 2009). 

Entende-se que essa corrente, a partir da formalização estrutural para as reformas, 

proclamava o seguinte receituário para o progresso econômico (Carinhato, 2008): combate à 

                                                 
57

 Nesse período, foram aceitos no Brasil acordos internacionais que culminaram naqueles firmados 
na Organização Mundial do Comércio, que passaram a vigorar em 1995. Nesse acordo, 
especificamente, mais de cem países tinham assinado esses acordos no curso de um ano (Harvey, 
2009), incluindo o Brasil.  
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inflação por meio da dolarização da economia e valorização das moedas nacionais associada a 

uma ênfase na necessidade de ajuste fiscal. Junto a essas orientações, deveria ser promovida a 

reforma do Estado, mormente, com privatizações e reforma administrativa, bem como a 

desregulamentação dos mercados e liberalização comercial e financeira, justamente, os 

elementos que compunham a formulação e a execução dos passos para a reforma gerencial no 

Brasil. Entretanto, ainda com esses elementos, a participação direta do Banco Mundial no 

projeto de Reforma não consta na literatura, nem na percepção de agentes do processo. 

Conforme Bresser Pereira aponta em entrevista
58

 (página 239), há uma discordância, tanto da 

presença da organização no projeto, como sobre a natureza do plano ser de ordem neoliberal: 

“Tenho primeiro uma prova de que ela não é neoliberal, além de eu ser 

profundamente contra o neoliberalismo por ser uma ideologia regressiva; reacionária 

e regressiva. O neoliberalismo foi assumido pelo governo Reagan, que encarregou o 

Banco Mundial pelas reformas. O FMI era responsável pelos ajustes estruturais e o 

Banco Mundial pelas reformas. O Banco Mundial foi rigorosamente contra a 

reforma gerencial. Não apenas contra a minha, também contra lá fora, mas esta era 

outra coisa, eles nem sabiam; eram mal informados”.  

 

Em documentos que retratam os pareceres do Banco Mundial acerca de projetos de 

infraestrutura no Brasil, no período da década de 1990, de fato, é inferida a ausência de uma 

intervenção direta do ponto de vista ativo por parte do Banco para a execução do plano de 

reforma gerencial. Entretanto, os mesmos documentos revelam uma preocupação por parte da 

instituição internacional quanto aos delineamentos propostos pelo governo brasileiro de 

empreender esforços para a efetividade dos componentes do Estado, destinando os mesmos 

valores conforme colocado pela neoliberalização do estado.  

Volta-se, dessa forma, para a questão de qual seria o papel do Banco Mundial no 

cenário brasileiro da época, dado o seu grau de influência no mundo e o seu papel de difusor e 

de persuasão de ideias voltadas aos valores neoliberais (Visentini, 2006, p. 131). Ao tratar de 

reforma gerencial do aparelho de estado, revela-se, conforme as percepções do próprio Banco 

como organização (Documento 94), a tentativa de implementar pelo convencimento as suas 

orientações para as instituições e para a forma estrutural e funcional do estado de países em 

desenvolvimento (Valeriano Costa, 1998, p. 9). Para o Banco Mundial, isso se baseia no 

“fortalecimento institucional do setor público”, sendo esse “setor público” resumido a:  

                                                 
58

 A entrevista foi inserida no rol de documentos, conforme será explicitado no Capítulo 4 deste 
trabalho. A citação completa do arquivo como periódico é: BARROS, A. Entrevista: - Bresser Pereira 
e a Reforma Gerencial do Estado. Administração Pública e Gestão Social, v. 9, n. 3, p. 237-242, 
2017. 
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[...] funções eufemísticas do tradicional conceito de burocracia estatal, de corte 

weberiano, consubstanciado em princípios como a formalidade processual, a 

impessoalidade no relacionamento com o interesse particular e a neutralidade com 

relação aos fins últimos do estado – e as recomendações no sentido de 

democratização da administração pública, tanto no sentido da transparência como no 

de participação do cidadão em esferas de decisão pública. E recomendações no 

sentido de “democratização” da administração pública tanto no sentido de 

transparência como no sentido de participação do cidadão em esferas de decisão 

pública. 

  

 Isso envolve o tipo de configuração histórica dentro da qual se resolveram essas inter-

relações no processo de desenvolvimento capitalista em países marginalizados. O que estaria 

em jogo no desenvolvimento seria, naquele período, para o Banco Mundial, como aponta 

segundo o próprio PDRAE, a forte participação do Estado no progresso econômico (contra, 

inclusive, como já apontado, os princípios ortodoxos do neoliberalismo). O Estado forte e 

ativo apareceria não apenas como agente indutor do desenvolvimento econômico por meio do 

planejamento, do financiamento econômico e da produção direta, mas como elemento 

articulador ou mesmo reprodutor de estruturas político-sociais subsequentes a esse modelo 

econômico (Valeriano Costa, 1998).   

Dessa forma, é possível deduzir que a tentativa de implantação de reforma tenha dois 

princípios a partir desse histórico. Primeiramente, que a tentativa foi baseada nas 

transformações de uma época e pelo delineamento político e econômico que pressionavam os 

países “fragilizados e marginalizados” (Cooke, 2004), sobretudo, latinos americanos e 

africanos, a alcançarem níveis de desenvolvimento considerados ideais para a época. Em 

segundo lugar, e por consequência, que os movimentos de desenvolvimento, por meios 

estratégicos de remanejamento político, tenham sido influenciados por padrões sugeridos 

pelos países centrais e que demonstrassem, de alguma forma, interesse nos processos externos 

às suas nações. Por vezes, esses interesses poderiam ser representados, ou até protagonizados, 

por instituições multilaterais para a formalização de atuações e propostas para projetos.  
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6  PESQUISA EXPLORATÓRIA DOS DOCUMENTOS E ANÁLISE DE 

RESULTADOS 

 

 Nesta seção, com a descrição da metodologia historiográfica seguida da revisão de 

literatura apresentada e da articulação teórica entre o histórico do Brasil sobre sua estrutura 

pública de estado e a forma de atuação do Banco Mundial em países subdesenvolvidos, é 

apresentado o resultado obtido da pesquisa exploratória em documentos coletados, seguido da 

análise dos resultados obtidos a partir das codificações construídas em pesquisa.  
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6.1 Ação do Banco no Brasil: breve histórico e projeções para a década de 1990 

 

Historicamente, o Banco Mundial começou a conceder empréstimos ao Brasil no ano 

de 1949. O país foi denominado pelo próprio Banco como um dos principais clientes da 

instituição, tendo recebido dele mais de US$16 bilhões de dólares em empréstimos, na 

totalidade, até a década de 1980 (Documento 72, p. 1). Por sua vez, o Banco Mundial foi tido 

como um dos principais sustentáculos do desenvolvimento do país, sendo, durante três 

décadas, parte dos empréstimos direcionados para apoio a investimentos em infraestrutura 

física e de serviços em uma variedade de setores. Com o agravamento da crise econômica no 

Brasil e com a instabilidade político-econômica, os empréstimos do Banco Mundial para 

projetos foram suplementados por apoio a ajustamento e reformas de política, inclusive, 

empréstimos de desembolso rápido para energia, credito agrícola, agricultura e 

desenvolvimento de exportações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Gráfico de distribuição dos setores receptivos dos empréstimos do Banco Mundial ao longo do 

histórico da parceria entre Banco Mundial e o governo brasileiro. Fonte: Documento 72, p.1 

 

Além de proporcionar financiamento, as operações de crédito e financiamento do 

Banco Mundial também incluíam, segundo redação do próprio órgão (Documento 72, p. 2), 

“um contínuo diálogo sobre política econômica e temas técnicos”, contribuindo, assim, com 
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os avanços brasileiros nos setores industrial, agrícola, social e de infraestrutura, bem como 

para a melhora das instituições e da condição de vida em geral. Esses progressos eram 

exemplificados em números (Documento 72, p. 2): 

Estes avanços refletem-se numa taxa anual média de crescimento per capita do PNB 

da ordem de 4% na década de 50, de 3% na de 60 e de 6% na de 70, com aumento 

da taxa de expectativa de vida de 52 para 65 anos, no mesmo período. 

 

 A contribuição do Banco com o Brasil era classificada em três formas de assistência 

(Documento 72, p. 2-3): Como financiamento externo para investimentos, como agência de 

cofinanciamento (especialmente, nas áreas siderúrgica, de energia e fertilizantes) e na 

participação no diálogo continuo sobre desenvolvimento e estratégias setoriais. Esse último 

tipo de participação era considerado como forma estratégica por estar associado às formas de 

desenvolvimento geral e setorial por meio de operações de empréstimo, assistência técnica, 

atividades econômicas e setoriais.  

 Apesar das diferentes formas de interação e das transações bem-sucedidas envolvendo 

estratégias e recursos financeiros, a harmonia entre o Banco Mundial e o Brasil não era 

contínua. Segundo a instituição internacional, seria “natural’ que, após anos de empréstimos 

em larga escala, “os pagamentos de principal e juros passassem a ser maiores que os 

desembolsos” (Documento 72, p. 4). Em outras palavras, o crescimento da dívida do país 

junto à instituição, em conjunto com as instabilidades político-econômicas no país, bem como 

o prolongamento de data da quitação dos empréstimos, além do aumento de juros, tornaram-

se hábito na relação entre o Brasil e o Banco. Outra razão é que os empréstimos de 

desembolso rápido do início da década aumentaram o volume da dívida do Brasil com o 

órgão. Os desembolsos líquidos passariam a ser novamente positivos quando os vários 

projetos em negociação fossem finalmente aprovados e desembolsados. Sobre a oscilação dos 

preços dos empréstimos para o Brasil (Documento 72, p. 4), tem-se que: 

O custo efetivo dos empréstimos do Banco varia para cada projeto e depende de 

muitos fatores que vão desde o período de desembolso até o perfil dos pagamentos, 

prazo de vencimento, taxas de câmbio, taxas de juros, comissões iniciais e a 

disponibilidade de recursos de contrapartida. Aumentos recentes no custo dos 

empréstimos do Banco, resultantes da volatilidade das taxas de câmbio 

(especialmente com relação ao dólar dos Estados Unidos), estão sendo enfrentados 

com um novo fundo comum de moedas, que entrou em vigor em julho de 1989. 

 

 A atuação do Banco poderia ser classificada como mais “direta” a partir dos serviços 

de consultoria e assistência técnica local. A supervisão bancária direta, direcionada aos tipos 

de empréstimo para assistência técnica considerada “inovadora e abrangente”, foi projetada 
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para “ser pesada, com concentração inicial no componente nacional” (Documento 61). De 

modo geral, embora as visitas de representantes do Banco Mundial às instituições brasileiras, 

como o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), não fossem frequentes, problemas 

envolvendo a economia do país foram resolvidos por meio de “discussões diretas e espírito de 

cooperação”. Dessa forma, subentende-se a intenção do Banco em participar ativamente 

(ainda que não presencialmente) das decisões da cúpula responsável pelos respectivos 

projetos. Entretanto, do ponto de vista do Banco Mundial, essas supervisões foram 

consideradas “notadamente fracas”.  

O ponto crucial que tornou a supervisão deficiente do ponto de vista da instituição 

mundial foi a ausência de um interlocutor no nível federal. Em contraposição, os principais 

pontos fortes do desempenho do Banco viriam “de sua persistência na promoção” de pontos 

que levassem ao desenvolvimento ao país, atendendo às necessidades específicas e abordando 

fraquezas institucionais específicas, como assistência técnica ou programas pilotos paralelos a 

serem seguido por meio de um programa de investimento de pleno direito (Documento 61). 

 Por essa predisposição descrita pelo Banco nos relatórios, a instituição mundial estaria 

disposta a “continuar e até mesmo intensificar sua colaboração” com o Brasil, apoiando as 

iniciativas econômicas nas áreas em que puder “contribuir de forma mais eficaz” (Documento 

72, p. 21)). O Banco apresenta vantagens em relação à maior parte das fontes de 

financiamento, já que ofereceria não só créditos, mas também assistência técnica e conselhos 

para a formulação de políticas com base na experiência adquirida em outros países, além de 

atuar como catalisador para mobilização de recursos externos adicionais. Foi proposta, por 

iniciativa própria do Banco, inclusive, uma agenda para atuação no país na década de 1990, 

isto é, a quinta década de cooperação entre o país e a instituição. 

 A relação entre o Banco Mundial e o Brasil foi avaliada pela instituição sob um ponto 

de vista de aprendizado para ambas as partes. Entretanto, era exigido que as futuras atividades 

exigissem do governo brasileiro esforços com vistas à estabilização, ajustamento e volta às 

taxas saudáveis de crescimento. Uma parte importante das atividades do Banco dizia respeito 

ao apoio aos programas de aumento da produtividade e melhora dos padrões de vida dos 

pobres, protegendo a população e o meio-ambiente afetados pela implementação de projetos 

de investimentos e conservando a base de recursos naturais (Documento 72, p. 20).  

Especificamente, os pontos de atenção para essa agenda para a próxima década seriam 

os seguintes (Documento 72, p. 20-22):  
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 Em primeiro lugar, o Brasil precisaria, urgentemente, de reformas fiscais para reduzir 

o déficit e a inflação, bem como para restaurar a estabilidade macroeconômica, os 

investimentos públicos e privados e o crescimento. O Banco estaria disposto, quanto a esse 

ponto, a colaborar com iniciativas brasileiras que visassem promover melhor desempenho 

fiscal e financeiro por meio de intervenções econômicas. Como segundo ponto, a partir do 

que era esperado para a década de 1990, o crescimento precisava ser combinado com 

equidade por meio de políticas que reduzam a pobreza e as disparidades de renda e de 

recursos. Em concomitância a essa regularização, era preciso aumentar a eficiência, 

especialmente, diante da crescente concorrência global na época. Em terceiro lugar, do ponto 

de vista do Banco, as despesas precisam tornar-se mais eficazes do ponto de vista de seu 

custo, já que os recursos são exigidos do orçamento governamental (Documento 22). Como 

recomendação, a eliminação de barreiras à mobilidade, a competição e a inovação ajudariam o 

Brasil a se tornar mais competitivo internacionalmente. Em quarto lugar, para tornar a 

economia mais eficiente, as instituições brasileiras deveriam ser fortalecidas por meio de 

reformas. A Constituição brasileira de 1988 (Documento D) já promovia esse fortalecimento 

mediante transferência de recursos e responsabilidades para os estados e municípios. 

Entretanto, era necessário adicionar esforços no sentido de elaboração de políticas, 

mobilização de recursos, execução de programas, redução da burocracia e participação das 

comunidades em políticas sociais e setoriais que possam ser apoiadas pelo Banco. Por fim, e 

alinhadas às propostas de reformas, as estratégias setoriais brasileiras deveriam incorporar as 

lições dos projetos anteriores referentes aos diversos vínculos indiretos entre os setores.  

Para todas as condições de planejamento, foi descrito que o Banco estaria 

desenvolvendo a capacidade técnica necessária para análise e implementação, colocando-a à 

disposição do governo brasileiro.  Em cada área mencionada e nas que fossem consideradas 

prioritárias pelo governo, as iniciativas e esforços do Brasil receberiam pleno apoio e 

assistência financeira do Banco Mundial, conforme fosse “desejado” (Documento 72). 

 

6.2 Análise comparativa entre fontes 

 

Conforme explicitado na seção de metodologia, os documentos foram divididos pelas 

fontes, isto é, verificou-se se foram produzidas pelo Banco Mundial e pelo governo brasileiro 

da época. Em uma análise comparativa entre os documentos dessas duas proveniências, 

algumas estruturas contidas nos documentos foram detectadas em comum.  
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Primeiramente, sobre as fontes do Banco Mundial, os documentos coletados para 

análise da pesquisa têm como principal característica estrutural a menção da produção e 

distribuição sob responsabilidade do Banco Mundial. Cada afirmação corresponde às 

características do documento, isto é, se é um relatório, um reporte, uma avaliação científica ou 

uma publicação geral, conforme imagens a seguir:  

 

 

Figura 4: Informação correspondente à estrutura de documentação de Reporte de recomendação. Fonte: 

Documento 19, p. 1 

 

Figura 5: Informação correspondente à estrutura de documentação de Reporte de missão e visita ao país. Fonte: 

Documento 108, p. 1 

 

 

Figura 6: Informação correspondente à estrutura de documentação de Documento Científico. Fonte: Documento 

102, p. 1 
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Figura 7: Informação correspondente à estrutura de documentação de trabalho de discussão em progresso. 

Fonte: Documento 92, p. 1 

 

 

Figura 8: Informação correspondente à estrutura de documentação de trabalho científico. Fonte: Documento 

103, p. 1 

 

A maioria dos documentos descreve, nas páginas iniciais, informações de que, como 

instituição, o Banco Mundial não aceita responsabilidades pelas pessoas citadas nos 

documentos. O conteúdo dos arquivos deveria ser considerado como interpretação dos 

respectivos autores e o mesmo não deveria ser atribuído ao Banco Mundial e suas 

organizações afiliadas. As constatações, interpretações e conclusões não representam, dessa 

forma, uma “política” oficial do Banco, conforme visto no exemplo abaixo: 

 

 

Figura 9: Informativo sobre a responsabilidade das informações e a respectiva autoria pela instituição. Fonte: 

Documento 35, p. 1 
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Já nos documentos provenientes do governo brasileiro, as estruturas eram semelhantes 

àquelas dos documentos do Banco Mundial para os relatórios de análise e conclusão. Por 

serem produzidos por instituições de ensino, isto é, a Escola Nacional de Administração 

Pública (ENAP) e órgãos de formação de opinião do ministério na época, muitos documentos 

coletados eram classificados como “textos de discussão” e “Cadernos” da Reforma de Estado. 

Além disso, muitos exemplos indicavam ser publicações oficiais e impressas, recebendo 

fichas catalográficas e ordem de tradução, conforme os exemplos a seguir: 

 

Figura 10: Ficha catalográfica e descrição da produção do texto “Reforma administrativa e relações trabalhistas 

no setor público”.  Fonte: Documento AL, p. 3 

 

Uma característica predominante em ambas as fontes documentais é o caráter 

“avaliador” percebido nas partes finais e conclusivas de cada um dos arquivos. Os termos 

mais utilizados nessa parte dos documentos eram “Monitoramento, Avaliação e Supervisão” 

ou, ainda, “Agenda para os próximos anos”, “Recomendações Sugeridas”. Conforme descrito 

no Documento 3, a parte dedicada ao monitoramento e avaliação por parte do Banco, se feita 

de maneira eficiente, seria essencial para a descoberta precoce de problemas e, como 

consequência, a implementação de medidas corretivas adequadas. Os documentos sobre 

visitas técnicas e reportes com aconselhamento descrevem, literalmente, as fases de 

observação e coleta de dados. Como descrito no Documento 2, alguns relatórios eram 
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baseados em missões que visitaram o Brasil em períodos da década de 1970, 1980 e 1990, o 

que indica que o Banco atuou nesses anos com presença de representantes em solo brasileiro.  

Além das conclusões e do caráter avaliador percebido no estilo de redação dos 

documentos, outro elemento em comum eram as partes dedicadas à explicação prática da 

aplicação e implementação de programas pelo governo brasileiro. Em ambos os casos, tanto 

nas produções do Banco, como nas produções genuinamente brasileiras, o objetivo das seções 

“práticas” seria o de orientação dos órgãos ou entidades públicos para a “implementação de 

ações voltadas para a melhoria da qualidade e da eficiência de serviços” (Documento AB, p. 

30). 

A relação entre as partes era mencionada também em contexto de aprendizagem 

contínua. É como se cada atividade do Banco no país tivesse uma conclusão a respeito do 

governo e também do próprio Banco. Conforme Documento 28 (p. iii), no tópico 

“Descobertas e Lições Aprendidas”, algumas das principais lições tiradas dos projetos seriam: 

 A dimensão e o âmbito / complexidade de um projeto devem estar associados 

às capacidades institucionais existentes e aos recursos financeiros 

disponíveis; 

 As restrições políticas, sociológicas e técnicas para facilitar as mudanças, tanto 

na eficácia das instituições do setor público, como no comportamento dos 

beneficiários, precisariam ser “realisticamente avaliados” (ou seja, a 

verificação dos resultados obtidos deveria ser avaliada de forma mais 

detalhada pelo Banco).   

 A concepção e a implementação bem-sucedida dos projetos do Banco 

requereriam a participação dos beneficiários na preparação do projeto;  

 Necessidades de supervisão por representantes do Banco poderiam reforçar os 

procedimentos de avaliação de impacto adequados, incluindo o 

estabelecimento de dados de base; e  

 Dar atenção suficiente aos aspectos técnicos da implementação do projeto. 

 

Além disso, conforme descrito no documento 34, recomendações em várias áreas 

importantes (área de investimentos, setores de estudos, aplicações práticas, setor estratégico, 

entre outros) são feitas ao longo dos relatórios, além da parte técnica, ainda que documentos 

sejam de ordem científica. Essas recomendações seriam colocadas em partes denominadas de 
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forma específica para que os objetivos propostos em cada projeto fossem alcançados pelo 

Brasil.  

Embora a congruência entre as atividades do Banco Mundial e o governo brasileiro 

fosse perceptível em virtude do progresso dos projetos iniciados e monitorados pela 

instituição global, em alguns trechos dos documentos, é possível perceber que as relações 

entre Banco Mundial e o governo brasileiro não eram unilaterais ou isentas de conflitos, 

como, por exemplo, no Documento 51, sobre o projeto de treinamento técnico aos servidores 

públicos no Brasil, o Banco dependeu de consultores durante a preparação e avaliação do 

projeto. A julgar pelos arquivos, os consultores tinham bom desempenho e os serviços de 

consultoria contratados e prestados pelas outras agências eram adequados na maioria dos 

casos.  

As consultorias também estariam presentes nas formulações com base científica 

consolidada em relatórios de análise e aconselhamento. Em documentos extraídos de análise 

científica, como os documentos elaborados pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico 

(Documentos 53, 54, 55, 56, 57, 58, 102), referências científicas eram utilizadas para reforço 

de ideias, bem como para construir justificativas. No Documento 37 (relatório de estudos 

sobre aprimoramento da produção e distribuição brasileira de cana-de-açúcar), por exemplo, o 

modelo mundial do mercado de açúcar de Wong et al (1989) foi usado para estimar o impacto 

potencial do Brasil no preço do mercado mundial. O título para esse desenvolvimento retórico 

foi “Estimativas empíricas da influência brasileira no preço mundial”.  

Entretanto, durante a implementação do projeto, os serviços de consultoria ficaram 

aquém das expectativas dos especialistas e responsáveis do Banco Mundial, tendo sido o 

projeto descrito no documento cancelado pelo governo brasileiro quando apenas cerca de 10% 

da assistência técnica havia sido contratada. Em retrospectiva, uma supervisão mais próxima 

por parte do Banco do componente assistência técnica, segundo os relatores, poderia ter 

melhorado a utilização de empréstimos e a definição de prioridades. Ainda assim, é 

mencionado que, apesar do cancelamento inesperado do projeto, houve relações de trabalho 

amigáveis entre o Banco e o Mutuário e entre as várias agências participantes. Entretanto, a 

comunicação parece ter sido ineficiente. 

Estando essas considerações estruturais e sobre o relacionamento entre o Banco 

Mundial e o governo brasileiro da época pré-identificadas, a análise documental partiu da 

organização cronológica dos documentos (conforme as duas tabelas de documentos anexadas 

neste trabalho). Conforme visto na revisão teórica desta tese, a análise sobre a gestão de 
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desenvolvimento nas relações temporais foi considerada a partir dos conceitos-chave 

empregados por Cooke (2004, p. 67), os quais são considerado a matriz do modelo de 

desenvolvimento abrangente típico de organizações multilaterais (incluindo o Banco 

Mundial). Especificamente sobre a ação do Banco Mundial, a instituição utilizou um modelo 

de atuação baseado em três grandes áreas: Comportamentos de Liderança (papéis, habilidades 

e atitudes); Ambiente Organizacional (estrutura, processos e cultura) e Abordagem de 

Aprendizado (aprendizagem, contexto, conteúdo e processo) (Cooke, 2004, p. 68). Para o 

autor, essa atuação facilitava o trabalho do BM em países-piloto para a incorporação de 

princípios com vistas ao alcance de Estruturas Abrangentes de Desenvolvimento (termo em 

inglês designado como Comprehensive Development Frameworks, ou CDF’s). Tendo este 

modelo teórico como base para a análise documental, descrevem-se, a seguir, os principais 

resultados encontrados a partir das categorias-chave encontradas nos documentos coletados e 

selecionados para, então, inferir sobre o modelo de gestão do desenvolvimento aplicado no 

Brasil.  

 

6.3 Dados extraídos sobre os antecedentes à década de 1990 

 

 Em 1990, a relação entre Brasil e Banco Mundial já era motivo para recordações, 

encontrando-se o país e o Banco na quinta década de contato. Em meados da década de 1980, 

o Banco Mundial havia feito 134 empréstimos ao Brasil, totalizando US$ 9.725,3 milhões 

(líquidos de cancelamentos), dos quais 69 ainda não haviam sido totalmente desembolsados 

(Conforme apontado no Documento 2, abordando questões de proteção e competitividade de 

capital em indústrias brasileiras produtoras de bens).  

O Banco apontava que deveria dar continuidade à estratégia adotada em seus projetos 

originários para fornecer assistência contínua ao governo, nos níveis central e local. O órgão 

tinha em vista, assim, apoiar as metas colocadas em reformas pré-estabelecidas (como, por 

exemplo, a Reforma Educacional estabelecida na década de 1980 para promover mudanças 

significativas na estrutura da educação primária no Brasil). A assistência do Banco se dava 

tanto em dimensões qualitativa como quantitativa, particularmente, no que diz respeito à 

correção de desvios e desequilíbrios educacionais regionais e direcionar agendas para os 

próximos passos (Documento 3).  
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No documento onde constam reportes da ação do banco em forma de empréstimos 

direcionados a projetos educacionais, as ações do Banco deveriam ajudar o governo a 

proporcionar, no mínimo, quatro anos de educação básica em áreas rurais. A instalação seria 

assegurada a partir da resolução de dificuldades “institucionais e organizacionais” e com o 

apoio para a formação e melhoria do corpo docente especializado nessas áreas. Destaca-se, 

dentre esses objetivos, o propósito em contribuir com ajustes devido às dificuldades 

gerenciais encontradas por representantes e autores do Banco Mundial. Após análises do 

sistema público de informações estatísticas no Brasil, percebeu-se que as dificuldades teriam 

sido verificadas na década de 1980 a partir de três constatações específicas (Documento 1, 

Outubro de 1980, sobre problemas práticos e experiências obtidas pelo Banco Mundial no 

Brasil, na Malásia e nas Filipinas): 

1) O problema de se conseguir um “compromisso de longo prazo”;  

2) O problema da ociosidade burocrática, e  

3) O problema da falta de poder do homem no nível profissional.  

 

Pelo tamanho do sistema público no Brasil, os sintomas clássicos de ineficiência 

burocrática seriam encontrados no serviço público. Inclusive, antes mesmo da reinauguração 

do regime democrático no Brasil, especialistas do próprio país apontavam que a redução dos 

procedimentos burocráticos já constituiria um dos objetivos principais de uma das tentativas 

de reforma administrativa no país (citada no Documento A, p. 56, nos anos de 1930-45 e 

1967).  

Conforme descrito pelo Banco, a manutenção de redes burocráticas revelavam, 

indiretamente, devido à relutância em inovar, a incapacidade de se promoverem processos 

mais eficientes (ou mesmo de rejeitar aqueles incompetentes), além de resistência à aplicação 

de incentivos vinculados a desempenho, falha no monitoramento do desempenho, atenção 

obsessiva ao status hierárquico, bem como à demarcação de cargo, falha na consulta e na 

discussão e, às vezes, até consultas e discussões excessivas. Por consequência, falhas no nível 

institucional afetariam diretamente questões relacionadas ao funcionalismo público e seu 

sistema de trabalho. Dos três problemas "institucionais" examinados, a escassez de mão de 

obra profissional para atuar no sistema público seria o único “geralmente reconhecido e 

regularmente discutido com franqueza pelos representantes brasileiros” (Documento 3, sobre 

treinamento de equipes no Brasil). Outro ponto enfatizado dizia respeito à escassez das 

habilidades de natureza gerencial na execução de tarefas, sobretudo, no setor público 
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(Documento 6, sobre projeto específico de desenvolvimento do setor). Mesmo com essa 

percepção generalizada, no entendimento dos representantes do Banco Mundial, não pareceu 

haver grande efeito nas instalações de educação e treinamento oferecidas aos futuros 

executivos dos planos de melhoria.  

Especificamente sobre esse último ponto, o objetivo do projeto e dos empréstimos do 

Banco para o desenvolvimento do setor público seria “fortalecer as capacidades de 

Planejamento e Gestão do setor público no nível do Governo Federal, nas áreas de 

informação, pesquisa, planejamento, orçamento, implementação de programas e controle 

operacional, incluindo a supervisão de empresas estatais, que são de responsabilidade do 

Ministério do Planejamento (SEPLAN) (criada a partir da legislação 8028, descrita no 

Documento E) e do Ministério de Finanças” (Documento 6, p. i). Percebe-se que a atuação do 

BM no Brasil, a partir desse recorte histórico, envolve os acontecimentos decorrentes após a 

extinção do DASP, conforme descrito no documento C (legislação sobre a extinção do DASP 

em 1986 e criação de outros órgãos públicos dedicados ao planejamento) e, nesse sentido, 

antes mesmo da criação do MARE em 1995.  

 Antes da década de 1990, também já havia investimentos direcionados ao 

“desenvolvimento brasileiro”, como, por exemplo, os empréstimos direcionados ao projeto de 

desenvolvimento e modernização do Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDE
59

. 

Nomeado como “O Primeiro Projeto de Desenvolvimento de Bancos de Desenvolvimento no 

Brasil”, o relatório (Documento 4) descreve que o projeto envolveu um empréstimo no valor 

de US $ 85 milhões para o Governo do Brasil, cujo objetivo era fortalecer o sistema bancário 

de desenvolvimento e apoiar pequenas e médias indústrias. Os recursos do empréstimo foram 

disponibilizados pelo BM ao governo brasileiro e, consequentemente, ao Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico (BNDE). Por sua vez, o BNDE repassou os recursos aos bancos 

estaduais e regionais de desenvolvimento. O empréstimo foi aprovado em fevereiro de 1976 e 

o desembolso final foi feito em agosto de 1980, com cerca de 16 meses de atraso. Cerca de 

dois terços (US $ 53,8 milhões) do empréstimo foram cancelados. Um Segundo Projeto 

Bancário de Desenvolvimento (relatório de empréstimo nomeado 2225-BR), no valor de US $ 

220 milhões, foi aprovado em dezembro de 1982. 

                                                 
59

 Em 1982, a partir da integração das preocupações sociais à política de desenvolvimento, o Banco 
de Desenvolvimento passou a ser nomeado Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES).  
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 O projeto de desenvolvimento do Banco de Desenvolvimento, favorecido pelos 

recursos financeiros advindos de empréstimos do Banco Mundial, foi desmembrado em 

diversos subprojetos e obteve novas aprovações de empréstimos, os quais tramitaram na 

década de 1980. Antes do início da década de 1990, essas intercorrências entre os projetos 

envolvendo o BNDE ocorreram devido às discordâncias e conflitos com o governo brasileiro. 

Ademais, o Banco não estava atento às complexidades sociais e políticas envolvidas na 

execução do Plano de Ação (parágrafo 16, Documento 4). Entre as melhorias institucionais 

esperadas no projeto estava a inclusão da análise econômica de subprojetos. 

  A partir dessas prerrogativas e discordâncias entre as partes, a modernização do 

sistema bancário de desenvolvimento deveria ser alcançada por meio da implementação de 

um Plano de Ação descrito como “ambicioso”, com uma série de missões e visitas técnicas 

pré-programadas desde o final da década de 1970, conforme imagem abaixo: 

 

Tabela 8: Lista de missões para supervisão das tarefas para criação do Banco de Desenvolvimento do Brasil. 

Fonte: Documento 4, p. ii 

 

Os objetivos do projeto de empréstimo para construção do Banco de Desenvolvimento 

nacional eram claros. Primeiramente, haveria apoio do Banco Mundial às pequenas e médias 

indústrias que, na época, tinham dificuldades em obter financiamento a prazo. Além disso, 

outro objetivo esclarecido era o fortalecimento institucional da área operacional com agentes 

do BNDE e do sistema bancário de desenvolvimento estadual e regional.  
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A correspondência entre Isac Roffé Zagury
60

 e Yukinori Watanabe, responsável pela 

implementação do projeto no Brasil, explicita que a eficácia da ação destinada a fortalecer o 

Banco de Desenvolvimento no Brasil estaria no exercício diário das atividades da equipe do 

Banco Mundial (denominada AP-III). Essa ação consolidaria o suporte básico de nota de 

rodapé necessário para que os objetivos globais da área fossem atingidos. Essa ação 

materializou-se sob a forma de várias iniciativas, dentre as quais, destacam-se as seguintes:  

 Melhoria na qualidade da análise e acompanhamento da operação; 

 Identificação e correção de pontos de estrangulamento específicos; 

 Desempenho efetivamente baseado em Planos de Aplicação; 

 Concessão de linhas de crédito em montantes e condições compatíveis com as 

necessidades detectadas; 

 Reafirmação do fomento de perspectivas; 

 Iniciativas destinadas a promover a integração de Banco de Desenvolvimento com 

órgãos estaduais e regionais de planejamento e desenvolvimento; 

 Divulgação de linhas de crédito; 

 Promoção de reuniões entre bancos de uma região específica e a equipe do Banco 

Mundial responsável para discussão de problemas comuns e troca de experiências. 

 

Entretanto, utilizando termos como “infelizmente”, a aprovação do empréstimo do 

Banco coincidiu com a introdução de novos programas do Governo para a concessão de 

fundos subsidiados. Tais fundos tiveram vários efeitos sobre os programas e políticas de 

empréstimos da área operacional do Banco. Isso mudou as atitudes em relação ao projeto, já 

que as novas orientações do Banco Mundial para a construção do Banco de Desenvolvimento 

foram redirecionadas para outros projetos do Banco ao longo dos anos 1980. No Terceiro 

destes empréstimos (Documento 5), já com o governo brasileiro reestabelecido 

democraticamente, as prioridades econômicas incluíram o crescimento da agricultura, a 

expansão das exportações de manufaturados e a redução da dependência do petróleo 

importado. Ao mesmo tempo, o Banco Mundial, com este projeto, visava à melhoria da 

                                                 
60

 Nasceu no Rio de Janeiro, em 3 de junho de 1951. Formou-se em Economia pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro e concluiu o mestrado em Administração de Empresas na 
mesma Universidade. Ingressou no BNDES, especificamente, na área financeira, atuando, 
principalmente, na área de captação de recursos no exterior. Trabalhou no Ministério da Fazenda 
como responsável pela gestão da dívida pública, mas logo retornou para o BNDES. Um dos diretores 
do banco, Isac, cuida hoje de quatro áreas: exportação, finanças, administração e crédito, cujas áreas 
são, para ele, essenciais para o bom funcionamento do banco. 
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situação e das perspectivas das pessoas e regiões mais desfavorecidas economicamente, 

especialmente, no Nordeste.  

A principal preocupação política era o retorno a um sistema de governo democrático, 

visto que esse tipo de sistema de governo era diretamente relacionado ao desenvolvimento 

econômico, conforme descrito no trecho (Documento 5, p. 1):  

A principal preocupação política tem sido o retorno a um sistema de governo 

totalmente democrático. Grande parte da atenção do governo, desde 1980, teve que 

ser desviada das mudanças políticas e econômicas de longo prazo, devido aos 

problemas de estabilização enfrentados pelo Brasil. Apesar da recessão econômica e 

das consequentes pressões sociais, no entanto, avanços substanciais têm sido feitos 

em relação às mudanças estruturais necessárias para a próxima etapa do Brasil de 

desenvolvimento. 

 

Grande parte da atenção do governo, desde 1980, teve que ser desviada das mudanças 

políticas e econômicas de longo prazo em virtude dos problemas de estabilização enfrentados 

pelo Brasil. Apesar da economia em recessão e consequentes pressões sociais, houve 

progresso em relação às mudanças estruturais consideradas necessárias para preparar o 

“próximo estágio de desenvolvimento do Brasil”.  

O cenário diagnosticado pelo BM para o Brasil, ao fim da década, era de “um difícil 

período de adaptação”, em grande parte, devido a eventos externos e acontecimentos 

internacionais, além do próprio desafio do país em desenvolver uma estratégia de 

desenvolvimento de longo prazo. Assim, o desenvolvimento do Brasil teria de apresentar 

índices compatíveis com taxas de crescimento econômico médio mais baixas e 

disponibilidade reduzida de recursos externos, enquanto satisfazia as vastas necessidades 

sociais não atendidas do país (Documento 5, p. 7). Esses ajustes, presentes e futuros, estariam 

sendo “acompanhados por mudanças complementares na estratégia de empréstimos do Banco 

para o Brasil”. 

A estratégia de empréstimos de longo prazo do Banco Mundial era ajudar o Brasil a 

retomar o “crescimento eficiente e sustentável”, por meio do que foi denominado como 

“transformação estrutural”, e o uso eficiente de recursos. Com essa transformação, a expansão 

da capacidade de exportação da indústria e da agricultura facilitaria a restrição de flutuação de 

câmbio no desenvolvimento, ao mesmo tempo que promoveria a eficiência por meio da 

exposição à concorrência internacional. Conforme descrito no Documento 5 (p. 21):  

O fortalecimento institucional e a melhoria das operações do setor público continuam 

sendo componentes importantes da estratégia do Banco para o Brasil e seriam uma 

característica proeminente do projeto proposto. O Banco também serve como 

catalisador para estimular a entrada de recursos. Os empréstimos contínuos do Banco 
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no Brasil são considerados pela comunidade financeira internacional como um sinal 

de confiança nas perspectivas de desenvolvimento do Brasil. Em alguns setores, 

especialmente na energia elétrica e na indústria, a participação do Banco Mundial 

ajudou o Brasil a obter recursos adicionais em maior quantidade de agências de 

crédito bilaterais e instituições financeiras privadas do que os que poderiam ter sido 

fornecidos. 

  

Havia também políticas de direcionamento de recursos e auxílio técnico para o setor 

público. Em 1985, foi proposto pelo Banco Mundial um empréstimo de US$D 29 milhões ao 

governo central no valor equivalente a 29,0 milhões para financiar, parcialmente, um Projeto 

de Gestão do Setor Público. O empréstimo teria um prazo de 15 anos para pagamento, 

incluindo 3 anos de carência, na taxa variável padrão do Banco. Na época, o governo Sarney 

já estava comprometido com um programa de reforma, crescimento econômico e controle da 

inflação. O primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento para 1986-89 trazia forte orientação 

social e de combate à pobreza e enfatizava os objetivos sociais, incluindo a recuperação 

gradual dos salários reais. Entre os programas do governo, constava o objetivo d melhoria da 

saúde, nutrição e habitação para brasileiros de baixa renda.  

De forma geral, é possível deduzir que a reforma do setor público seria, em conjunto 

com os recursos e na própria visão do Banco Mundial, um objetivo estratégico. Esse objetivo 

teria como fim concentrar recursos em funções estatais mais tradicionais, como a prestação de 

serviços sociais e instalação de infraestrutura básica, sendo as atividades diretamente 

produtivas deixadas cada vez mais para a iniciativa do setor privado. Para o Banco Mundial, 

as opções precisariam ser consideradas não apenas com base nos possíveis efeitos positivos 

sobre os benefícios e maior eficiência, mas à luz de sua viabilidade política e administrativa.  

 

6.4 Documentos a partir das conclusões do Instituto de Desenvolvimento 

Econômico sobre a América Latina: o marco de 1992 

 

Em 16 de março de 1990, imediatamente após assumir a presidência, Fernando Collor 

declarou que estava em seu plano de governo um programa abrangente (a ser denominado 

"Brasil Novo") de estabilização e reformas estruturais. O programa, tal como anunciado e 

implementado, era bastante semelhante ao conjunto de medidas políticas propostas em 

reportes do Banco Mundial (Documento 33). Os principais problemas analisados no relatório 

da instituição foram considerados “cruciais para o desempenho da economia”, sendo apontado 

um conjunto de recomendações para um curso de política de médio prazo a ser implementado. 
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Antes de direcionar o conjunto de recomendações, o relatório do Banco Mundial 

apresentou um diagnóstico das empresas públicas do Brasil no início da década de 1990. 

Embora existissem exemplos de empresas públicas julgadas “bem administradas e 

suficientes”, foram detectadas, na avaliação do Banco, “fraquezas da estrutura existente”, que 

eram estranhamente aceitas de forma natural no país. O setor público no Brasil como um todo, 

no entanto, era julgado ineficiente em vários aspectos, sobretudo, quanto à lucratividade e à 

intensidade de fluxo de capital. Para chegar a essa conclusão, o relatório do Banco 

apresentava a comparação com o setor privado, que havia sido sete vezes maior em 1985 do 

que em 1975, ainda que a proporção de produtos menos que dobrasse. Além disso, a 

produtividade do trabalho cresceu muito menos no setor público do que no setor privado, 

aparentemente mais intensivo em mão de obra (Documento 33).  

 A partir da década de 1990, com o diagnóstico de intervenções para tornar o setor 

público mais eficiente e menos deficitário, o Banco manteve-se ativo em trabalho no Brasil 

para uma série de reportes, relatórios científicos e textos conclusivos dedicados a projetos e 

projeções sobre a estrutura pública no país (Documento 24). Um dos marcos foi a série de 

Trabalhos em Desenvolvimento (“Working Progress”), do Instituto de Desenvolvimento 

Econômico do Banco Mundial, com o título “Latin America: Facing the Challenges of 

Adjustment and Growth” (Referências). Distribuídos em seis volumes, os documentos traziam 

modelos e estudos científicos para o desenvolvimento de países em condições de 

subdesenvolvimento na América Latina, dentre eles, o Brasil. Cada volume trazia um enfoque 

específico para a promoção do desenvolvimento dos referidos países:  

 Volume 1 Latin America - Facing the Challenges of Adjustment and Growth – 

Main Report (Documento 53) 

 Volume 2 Restoring Macroeconomic Balance (Documento 54) 

 Volume 3 Structural Adjustment Racionalizing the Public Sector (Documento 

55) 

 Volume 4 Structural Adjustment Reforming the Trade Regime (Documento 

56) 

 Volume 5 Structural Adjustment Deregulating the Domestic Economy 

(Documento 57) 

 Volume 6 Mitigating the Social Costs of Structural Adjustment Programs 

(Documento 58) 
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Vale ressaltar que todos os documentos tinham como editor João do Carmo Oliveira, 

secretário-adjunto e representante brasileiro do Banco Mundial Os seis volumes traziam a 

costumeira indicação de que “As constatações, interpretações e conclusões expressas” eram 

“inteiramente do (s) autor (es) e não devem ser atribuídas de nenhuma maneira ao Banco 

Mundial, às suas organizações afiliadas ou aos membros de sua Diretoria Executiva ou aos 

países que eles representam”. 

Em julho de 1990, a Divisão de Gestão Econômica Nacional (EDIEM), do Instituto de 

Desenvolvimento Econômico do Banco Mundial, conduziu um Seminário de Políticas Sênior 

que examinou as questões de ajuste e crescimento na América Latina. O seminário de três 

dias, realizado em Caracas, na Venezuela, reuniu políticos e acadêmicos com o fim de discutir 

as experiências realizadas na América Latina e compará-las com o que era vivido na época 

fora do continente. O seminário foi dirigido pelo próprio João do Carmo Oliveira à época da 

Divisão Nacional de Gestão Econômica (EDIEM). A discussão do seminário girou em torno 

de dois temas: o consenso sobre as principais causas e consequências da instabilidade latino-

americana vigente no período e as condições para alcançar estabilidade e crescimento 

equitativo na próxima década. 

O seminário, com os principais representantes do Banco Mundial e dos países latino-

americanos, foi organizado em torno de três temáticas principais: 

I. Um Diagnóstico da Situação Atual: Divergência ou Consenso? 

II. Ajuste Estrutural e Condições para Crescimento Estável 

III Restaurando Credibilidade de Políticas 

  

Em entrevista, Caio Marini, um dos responsáveis pela reorganização estrutural do 

plano de governo de FHC no primeiro mandato, confirmou que esses eventos internacionais 

para discussão sobre as políticas econômicas na América Latina eram visitados por 

representantes brasileiros. Conforme apontado pelo entrevistado, o principal destino dos 

brasileiros escalados para visitas internacionais era a Inglaterra, ainda que a maioria dos 

eventos do Banco Mundial ocorresse na sede do Banco nos Estados Unidos. Os dois artigos 

do primeiro módulo examinaram o consenso político e a divergência dentro do processo de 

ajuste e estabeleceram uma estrutura política para a discussão no seminário. Os dez artigos do 

segundo módulo abordaram os tópicos de equilíbrio macroeconômico, racionalização do setor 

público, reforma comercial, desregulamentação da economia doméstica e os custos sociais do 
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ajuste. Já o terceiro módulo enfocou os tópicos de gestão de dívidas e recuperação e 

financiamento de investimentos.  

No Brasil, o ano de 1992 foi marcado por grandes modificações legislativas, 

sobretudo, pelos processos políticos envolvendo o impeachment e o pedido de renúncia do 

então presidente Fernando Collor de Melo. Além dos conflitos internos em virtude dos 

escândalos envolvendo a presidência, o Brasil foi palco da Conferência Mundial do Meio 

Ambiente, evento internacional da Organizações das Nações Unidas (ONU) para acordos de 

políticas mais sustentáveis de produção e geração de riquezas.  A partir desse ano, o aparelho 

de Estado começou a ser reorganizado com a criação de novos ministérios, formalizando um 

modelo de poder executivo mais descentralizada. Conforme descrito no Artigo 8º 

(Documento F), a Secretaria da Administração Federal da Presidência da República, bem 

como seu acervo patrimonial, seu quadro de pessoal e suas dotações orçamentárias, são 

transferidas para o Ministério do Trabalho e da Administração. Esse ministério seria uma 

preparação, alinhando os mesmos objetivos, para o que viria a se tornar nos anos seguintes o 

Ministério de Administração e da Reforma do Estado.  

Dessa forma, tanto em virtude dos acontecimentos externos como pelas mudanças 

instauradas no aparelho de Estado brasileiro, foi possível, após o ano de 1992, identificar 

alguns elementos de análise a partir da perspectiva de gestão do desenvolvimento pelo 

conjunto de ações do Banco Mundial. A partir dessas prerrogativas iniciais, os documentos do 

ano de 1992 foram considerados destaque no que diz respeito ao plano de desenvolvimento do 

país em virtude de três grandes aspectos iniciais, sendo eles, os exemplos bem-sucedidos 

apresentados por outros países em situação semelhante, o discurso de redução da pobreza e a 

atratividade de investimentos estrangeiros. Essas três características, detalhadas a partir desta 

seção, serão temas recorrentes na abordagem das categorias encontradas na análise dos 

documentos, conforme diagrama exposto abaixo: 

 



191 

 

Quadro 1: Resultado de categorização dos documentos e esquemática para análise de pesquisa. Fonte: 

Elaboração Própria. 

 

6.4.1 Exemplos e testes realizados em outros países para o desenvolvimento 

 

As preocupações econômicas do governo brasileiro desde o crescimento e 

desenvolvimento da produção industrial centraram-se nos desequilíbrios macroeconômicos 

internos e externos. Conforme visto anteriormente, essa orientação resultou em uma política 

concentrada em substituição de importações, como incentivo para a máxima produção 

nacional em detrimento de custos externos. Tal política, entretanto, foi vista como uma das 

barreiras existentes em países em desenvolvimento. (Documento 31). Assim, o governo 

acabou por adotar uma reforma comercial como um acessório para objetivos de reforma mais 

amplos, tendo como exemplos trazidos pelo próprio Banco oriundos de outras economias em 

desenvolvimento.  

Como modelo para o desenvolvimento de países periféricos, o Banco Mundial 

defendia uma nova orientação política, enfatizando os esforços para reduzir as barreiras 

comerciais consideradas muito mais altas se comparadas às de países industrializados. Nesse 



192 

 

ponto, um importante histórico do desenvolvimento econômico ao longo da história do Brasil 

é apontado, mas não de forma peculiar ao histórico do país. De acordo com o órgão, o 

processo de substituição de importações é tido como uma característica predominante das 

economias de países subdesenvolvidos e, dessa forma, deveria ser trabalhado de forma mais 

produtiva do ponto de vista industrial e econômico.  

O Banco Mundial considerava que a industrialização por substituição de importações 

desempenhou um papel bem-sucedido na promoção das altas taxas de crescimento da 

América Latina antes da década de 1980 (documento 53), mas como uma “única saída” para 

promoção da industrialização nos países. A política de substituição de importação foi, por 

consequência, uma resposta pragmática à inadequação dos mecanismos de mercado que, por 

si só, é incapaz de conseguir a industrialização. Outra consequência ruim da política industrial 

adotada foi a minimização do papel no mercado a partir do protecionismo para produção 

nacional. O protecionismo distanciava os países da concorrência que poderia ter papel 

importante para o desenvolvimento dos países. Conforme citação do Documento 53 (p. 3), 

contendo relatório com citações bibliográficas sobre estudos de ajustes e crescimento 

econômico: 

O retrocesso da América Latina nos anos 80 contrasta com o desempenho crescente 

dos países asiáticos. Liderados pelos quatro países recentemente industrializados 

(NICs) da Coréia do Sul, Hong Kong, Cingapura e Taiwan, os países da Ásia 

avançaram nos anos 80 com um crescimento médio anual per capita de mais de 5%. 

O sucesso da Ásia tem sido amplamente interpretado como prova dos erros da 

estratégia de substituição de importações pela América Latina durante a maior parte 

do período pós-Segunda Guerra Mundial. Essa estratégia dependia de dois pilares: 

industrialização por meio de intervenção governamental e barreiras ao comércio. 

John Williamson (1990
61

) argumentou contra a continuação da estratégia de 

substituição de importações, afirmando que as atitudes econômicas políticas desde a 

década de 1930 persistiram na América Latina e que a ordem internacional liberal 

criada por membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) influenciou a política na Ásia, mas deixou a América Latina 

praticamente intocada até recentemente. Muitas distorções atuais são induzidas por 

políticas, disse Williamson, e assim, longe de serem inevitáveis, elas são criadas 

pelo dirigismo (intervenção governamental). 

 

Dessa forma, a comparação feita pelo Banco Mundial dos modelos para o 

desenvolvimento ia para além da América Latina. Muitos países da Ásia, também 

considerados subdesenvolvidos, eram utilizados para modelagem político-econômica, 

conforme imagem de box abaixo, intitulado “O modelo da Ásia Oriental pode ser facilmente 

                                                 
61

 Williamson, John. 1990; Latin American Adjustment: How Much Happened? Washington, D.C.: 
Institute for International Economics.  
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copiado? Não”, descrevendo os principais passos para o desenvolvimento das condições 

estruturais dos países asiáticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2:  Box “O modelo da Ásia Oriental pode ser facilmente copiado? Não”. Fonte: Documento 66, p. 6 

 

O Documento 57, que trata da reestruturação do setor público, enfatiza as mudanças 

que beneficiaram a economia da Coréia na década de 1980. Para o Banco Mundial, a Coréia 

alcançou marcante sucesso econômico nos anos 1970. A desregulamentação de setores 

específicos da economia e as políticas de liberalização comercial eram consideradas pelo 

Banco como as principais razões para o crescimento econômico, inclusive, os anos 1990 na 

Coréia não tinham na prescrição de agenda política para a economia um plano de reformas 

estabelecido. As políticas de liberalização financeira foram implementadas em 1982 com a 

alienação do patrimônio do governo nos cinco principais bancos nacionais e a liberalização 

das taxas de juros. 

Outro país asiático citado como modelo de política de desenvolvimento no relatório 

era a Indonésia. Após o colapso dos preços mundiais do petróleo em 1981, a Indonésia 
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introduziu grandes reformas fiscais para reduzir sua dependência das receitas do petróleo 

(Documento 55). Na política econômica adotada, gastos foram cortados, particularmente, os 

de subsídios de investimento de capital. Além disso, a composição do investimento de capital 

mudou de atividades de produção direta para atividades de infraestrutura / serviços de 

produção e desenvolvimento de recursos humanos.  

O exemplo de sucesso com as medidas econômicas adotadas nos países asiáticos eram 

reconhecidos no Brasil por meio dos Cadernos do MARE em publicações oficiais e 

disponibilizadas para a distribuição Entretanto, ainda que fossem discutidas as práticas 

Keynisianas nesses locais, em como as promoções de desenvolvimentos permitidas com a 

adoção dessas práticas, a relação entre o desenvolvimento a partir do modelo de aparelho de 

Estado ainda era discutida nesses países. Conforme descrito no documento (Documento R, p. 

12 e 13, grifo meu): 

Esta crise, porém, não tem mais como causa a insuficiência crônica de 

demanda de que falava Keynes. Esta é a causa da crise do mercado nos anos 20 e 30. 

Muito menos pode ser atribuída à aceleração do progresso tecnológico, que pode 

causar desemprego transitório, mas na verdade é a fonte de todo o processo de 

desenvolvimento. Sua causa fundamental será agora a crise do Estado - do Estado 

Intervencionista, que, de fator do desenvolvimento, se transforma em obstáculo. Só 

no Leste e no Sudeste Asiático a crise não ocorre, exatamente porque ali foi possível 

evitar a crise do Estado. Mas mesmo aí, no anos 80, economias como as do Japão e 

da Coréia já começam a dar sinais do esgotamento do modelo estatista de 

desenvolvimento. 

 

Com esses exemplos bem-sucedidos sobre mudanças político-econômicas 

estabelecidas em contingência no mercado internacional, o que era direcionado 

especificamente sobre a análise da crise econômica no Brasil era, como primeiro passo no 

caminho da recuperação, livrar-se da alta inflação. Ainda assim, conforme trechos dos 

Cadernos MARE, o ajuste econômico isolado não era suficiente para o desenvolvimento do 

país, sendo necessária a discussão sobre os ajustes de forma e organização do aparelho estatal. 

Como descrito no Documento Z (p. 9):  

No plano econômico o Estado é essencialmente um instrumento de 

transferências de renda, que se torna necessário dada a existência de bens públicos e 

de economias externas, que limitam a capacidade de alocação de recursos do 

mercado. Para realizar essa função redistributiva ou realocadora, o Estado coleta 

impostos e os destina aos objetivos clássicos de garantia da ordem interna e da 

segurança externa, aos objetivos sociais de maior justiça ou igualdade, e aos 

objetivos econômicos de estabilização e desenvolvimento. 
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Com essa recomendação macro, era analisada a discussão sobre estabilização, reforma 

do setor público e do comércio, gestão da dívida, recuperação de investimentos e redução da 

pobreza no Brasil para a década.  

 

6.4.2 Redução da Pobreza  

 

 Embora o Brasil fosse constantemente classificado nos relatórios do Banco Mundial 

como um país altamente desigual no que tange à renda, eram salientados pelo órgão mundial 

os esforços empreendidos pelo governo brasileiro para “aliviar a pobreza” (Documento 4). 

Assim, o sistema educacional brasileiro foi rapidamente expandido, aumentando as taxas de 

matrícula e reduzindo o analfabetismo. Ademais, os programas de seguridade social foram 

fortalecidos e ampliados para áreas rurais e a atualização e expansão dos serviços de saúde 

para os pobres receberam muita atenção do governo. Além disso, esforços crescentes do 

governo também foram direcionados a programas habitacionais de baixo custo para os pobres, 

bem como a melhor prestação de serviços de água e esgoto.  

Entretanto, esses esforços não eram suficientes para atingir a condição de 

desenvolvimento que o Banco Mundial considerava ideal. Segundo o Documento 13 (p. 3), a 

lição mais urgente ao Brasil no período seria que a retomada do crescimento era, “de longe”, 

o caminho mais certo para a estabilização e, eventualmente, melhorar a condição dos pobres. 

Os efeitos mais imediatos da depressão ocorrida ao longo da década de 1980 no país eram o 

alto desemprego e subemprego, o crescimento do setor informal, o declínio dos salários reais 

e os primeiros sinais de piora dos indicadores sociais, afetando diretamente a situação da 

população do país de menor renda. Por esse motivo, o documento 13 aponta: “A mensagem 

geral que se depara, no entanto, é que é muito mais difícil manter, quanto mais melhorar, a 

sorte dos pobres na ausência de crescimento econômico”. 

 A perspectiva do Banco Mundial sobre a redução da pobreza no país era obtida por 

visitas presenciais ao país. Como resultado de uma missão que visitou o Brasil em junho de 

1987, somada a trabalhos anteriores do setor realizados por funcionários do Banco Mundial e 

consultores dos setores sociais, esses últimos apontaram quatro categorias de opções que 

poderiam ser consideradas a respeito de mudanças na forma de organização e financiamento 

dos programas sociais no Brasil (Documento 18).  
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Primeiramente, melhorar o direcionamento dos gastos públicos, incluindo-se aí a cobrança 

daqueles que podem pagar por certos programas, bem como encorajar a prestação de alguns 

serviços pelo setor privado, são pontos discutidos. Em segundo lugar, a descentralização da 

prestação de serviços ao governo estadual e local é considerada como opção para melhorar a 

eficiência dos programas. Em terceiro lugar, discutiam-se os recursos alternativos para 

financiamento de programas sociais, incluindo a eliminação da vinculação e a redução da 

dependência dos impostos sobre a folha de pagamento. Finalmente, um papel reforçado do 

governo federal no controle de qualidade e na provisão de informação ao consumidor era 

defendido pelo Banco Mundial. Nesse sentido, os documentos do Banco Mundial indicavam a 

ordem de importância dessas providências: 

1. Compartilhar o custo dos serviços públicos com os beneficiários que podem pagar; 

2. Incentivar o setor privado com fins lucrativos a implementar serviços sociais do 

governo para aqueles capazes e dispostos a pagar; e incentivar o setor sem fins 

lucrativos (organizações não-governamentais (ONGs)) a suplementar os esforços do 

governo para direcionar os serviços para os pobres. 

3. Descentralizar os programas sociais para alcançar a tolerância flexível e a 

responsabilização do governo do ponto de vista fiscal. 

 

Para isso, independentemente do nível de descentralização, o governo federal teria um 

papel importante no estímulo e na modelagem do processo. Entretanto, os direcionamentos 

para o governo federal eram objeto de termos específicos nos documentos do Banco Mundial. 

À seção destinada aos programas de desenvolvimento social no país, por exemplo, é dado o 

título de “Despesas Sociais” (Documento 33). Nessa seção de avaliação, foi identificado pelo 

Banco que em praticamente todos os indicadores sociais a população do Brasil ficava atrás do 

de países com níveis de renda semelhantes, inclusive, da América Latina. Além disso, grandes 

disparidades regionais significam que essas médias ocultavam problemas mais graves no 

Nordeste brasileiro, sendo necessária a intervenção governamental ponto para ajustes da 

situação.  

Esse ponto também é descrito no Documento 42. A partir de uma estimativa do 

impacto de cenários macroeconômicos desfavoráveis  no mercado de trabalho no Brasil, 

seguiu-se um modelo econômico adaptado às questões do país, estimando-se uma estrutura 

para “assegurar a consistência e as taxas de crescimento” de acordo com o cenário político 

normativo vigente.  O cenário político previsto na análise era altamente normativo e 
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implicava alto grau de consenso entre formuladores de políticas (legislativo, executivo e 

judiciário) e setores econômicos em um curso de estabilização.  

A situação de desigualdade social identificada no Brasil assemelhava-se ao contexto 

latino-americano como um todo. O cenário implicava na pressão por políticas que 

perseguissem as condições macroeconômicas ruins geradoras de distribuição desigual de 

renda (Documento 54). O diagnóstico obtido pelo Banco Mundial sobre o nível de 

subdesenvolvimento era de raízes históricas da política adotada nesses países (Documento 54, 

p.49): 

 

Em um ambiente de alto conflito social, os regimes populistas tentaram melhorar a 

situação dos grupos de baixa renda principalmente por meio da estimulação da 

demanda. O resultado é um conjunto de políticas macroeconômicas insustentáveis 

que apresentam déficits governamentais e taxas de câmbio supervalorizadas. O 

fracasso em reverter os esforços redistributivos leva a crescentes déficits do 

governo, inflação, balança de pagamentos, problemas e escassez generalizada. O 

ajuste é imposto ao governo, seja militar ou civil, e o colapso da economia faz 

trabalhadores em pior situação do que eram no início do período populista. 

 

Ainda que o foco se centrasse nas discussões sobre a redução de pobreza, as ordens do 

Banco Mundial para sustentar os problemas econômicos no continente era realizar o controle 

inflacionário. Em outras palavras, os governos deveriam concentrar seus gastos sociais em 

bens públicos e deixar setores com altos retornos para o setor privado. Assim, programas 

eficazes incluiriam melhor acesso a controle de natalidade e assistência pré-natal, saneamento 

e cuidados infantis para mães que trabalham, além da educação na escola primária. Por esse 

motivo, os investimentos dos países teriam que começar na infraestrutura básica, sobretudo, 

na educação básica do país. Segundo o Banco Mundial, o ensino primário é um meio 

importante de aumentar a produtividade e, consequentemente, o crescimento econômico: “a 

política social mais desejável é o investimento em capital humano” (Documento 54). Após a 

estabilização desses setores e da economia, o governo também iniciaria, conforme 

planejamento idealizado pelo Banco, grandes ajustes setoriais, incluindo privatização, reforma 

comercial e desregulamentação, melhorando, assim, a eficiência da economia. 

A principal dificuldade era criar o apoio político necessário para transferir recursos de 

programas de base ampla para aqueles que servem os pobres, cuja voz política era "fraca" 

(Documento 53). A esse respeito, governos autoritários seriam reformistas mais eficientes do 

que os governos dependentes do consentimento, segundo posicionamento do Banco. 

Inclusive, era recomendada a busca por um modelo “global” de forma política e social, 
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conforme o trecho do Documento 54 (p. 26) que descreve um alinhamento entre o mercado 

internacional e os governos democráticos: 

Em um mundo onde muitas economias altamente reguladas na América Latina e no Leste 

Europeu estão tentando encontrar um caminho politicamente e socialmente tolerável para uma 

estratégia de desenvolvimento mais orientada para o mercado [...] Afinal de contas, tem sido 

argumentado que um longo período de inflação muito alta é necessário para que um sistema 

político democrático adote medidas corretivas. 

 

Com esse argumento do Banco, governantes democráticos podiam adiar ações 

corretivas o máximo possível, visto que os setores populares sob esses regimes têm grande 

capacidade de romper com as políticas de ajuste. Em contraste, o autoritarismo facilitaria o 

gerenciamento efetivo em virtude da autonomia dada aos tecnocratas. Conforme citado no 

Documento 53 (p. 12 e 13): 

De fato, regimes autoritários não são mais propensos a iniciar programas de estabilização nem 

mais provavelmente sobreviverá às suas reverberações políticas. As democracias desfrutam de 

ativos negligenciados, como legitimidade e apoio popular. Além disso, a racionalidade, 

eficiência e perícia dos governos autoritários foram grosseiramente exageradas. Os estudos de 

caso parecem mostrar que, independente do tipo de governos, só se envolvem em programas de 

austeridade quando uma crise na balança de pagamentos os obriga. Enquanto o acesso aos 

mercados de créditos internacionais permanecer irrestrito, os governos optam por tomar 

empréstimos, em vez de pagar os custos do ajuste econômico. 

 

Nas produções brasileiras, o Estado, em um novo papel voltado ao desenvolvimento, 

transferiria esses objetivos de programas sociais a um processo denominado “publicização” 

(Documento Z, p. 9). Como a execução de serviços relacionados à educação, saúde, cultura e 

pesquisa científica não envolvia “o exercício do poder de Estado”, mas, ao mesmo tempo, 

deveriam ser por ele subsidiada, o funcionamento se daria pela transferência da execução 

desses serviços para o setor público “não-estatal”, isto é, o terceiro setor.  A partir desse 

processo, seria possível administrar um sistema de “parceria entre Estado e sociedade para seu 

financiamento e controle”. 

De qualquer forma, independentemente do juízo do Banco Mundial sobre qual ordem 

política traria mais benefícios ou malefícios, era estabelecida nos relatórios da instituição 

mundial a relação direta entre a forma de governo dos países e as políticas mais eficientes ou 

não de promoção ao desenvolvimento.  

 

6.4.3 Investimentos estrangeiros 
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Historicamente, segundo a percepção do Banco Mundial (Documento 61, p. vi), as 

atitudes brasileiras em relação aos investimentos estrangeiros haviam sido “cautelosas e às 

vezes hostis”, havendo numerosos obstáculos constitucionais, legais e burocráticos. Além 

disso, alguns investimentos estrangeiros eram demasiadamente circunscritos. Outras 

iniciativas desincentivavam o investimento, como ao taxar fortemente a repatriação de lucros. 

Alguns marcos políticos para a promoção de incentivos à entrada de fluxos estrangeiros foram 

definidores para o favorecimento desses pontos. Nesse sentido, o governo Collor (1990-1992) 

empreendeu reformas para estabelecer uma ordem econômica mais liberal, muitas das quais 

favoreceram investidores estrangeiros.  

No entanto, muitos obstáculos permanecem, alguns dos quais seriam removidos se o 

Congresso aprovasse a proposta “Emendão” ("Grande Emenda") à Constituição. A 

Constituição de 1988 (Documento D) propunha, conforme Artigo 172º, que a “a lei 

disciplinará, com base no interesse nacional, os investimentos de capital estrangeiro” e 

“incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros”. A proposta de emenda no 

governo Collor (e em continuação nos governos seguintes de Itamar Franco e FHC) propôs 

uma abertura maior ao mercado estrangeiro sem a dependência direta dos meios internos de 

governo.  

Os obstáculos ao investimento estrangeiro discutidos pelo Banco Mundial eram 

subdivididos em quatro áreas principais (Documento 61): as restrições a atividades específicas 

decorrentes do que previa a Constituição; constrangimentos similares derivados de leis 

comuns; controles sobre investimento estrangeiro; questões de propriedade intelectual; e, por 

fim, um grupo de outros fatores relacionados ao sistema jurídico e questões econômicas. As 

questões constitucionais eram consideradas como o ponto crucial sobre os obstáculos ao 

investimento internacional. Assim, a Constituição de 1988 (Documento D) representou um 

marco na evolução política do Brasil, inovando em áreas tão diversas quanto a dos direitos 

políticos e sociais, ordem tributária e estrutura do governo.  

Entretanto, refletindo sobre o amplo processo consultivo e a ampla gama de interesses 

conciliados para elaboração dos documentos e relatórios do BM sobre o Brasil, a Constituição 

foi um documento “prolífico, excessivamente detalhado e, às vezes, ambíguo” (Documento 

61, p. 3). A Constituição Federal estabeleceu certos monopólios e quase-monopólios estatais, 

reservou certas atividades a cidadãos brasileiros ou residentes locais e permitiu que a lei 

ordinária criasse restrições adicionais. Por consequência, pela análise do Banco, isso, na 

prática, facilitou para que o Estado “monopolizasse certos serviços públicos” (Documento 61, 
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p. vi). Os índices de investimento estrangeiro, a partir dessas medidas, chegaram a índices 

altos de crescimento ao longo da década de 1990. No terceiro trimestre de 1996, a taxa 

agregada de investimento chegou a 16,4% do PIB, contra 15,5% no último trimestre de 1995. 

Até o ano de 1997, o investimento estrangeiro direto havia mais do que dobrado em um ano, 

atingindo US$ 9,2 bilhões (Documento Q, p. XVIII). 

Segundo o Documento 36, o nível de interferência estatal (conforme o Banco 

identificava diante da avaliação sobre a Constituição Federal) e os respectivos efeitos práticos 

de funcionalismo público presente nessas características de Estado estariam diretamente 

relacionados com a forma tratada acerca dos investimentos internacionais. Os investidores 

estrangeiros seriam “vítimas” de discriminação por parte da burocracia nacionalista, 

particularmente, nos níveis secundário e terciário. O documento utiliza como exemplo um 

editorial da APEC
62

, “respeitada revista econômica brasileira”, que denunciou a 

discriminação contra investidores estrangeiros, observando que essa ação era exercida em 

todos os setores estratégicos da economia nacional. Como consequência, essas práticas 

diminuíam o dinamismo da economia brasileira.  

A “discriminação” contra investimentos estrangeiros também viria de outras maneiras. 

Segundo o Banco Mundial, as preocupações com a segurança nacional levaram nações como 

o Brasil a impedir que o capital estrangeiro controlasse seus meios de comunicação, 

armamento, transporte e energia nuclear. Para a instituição global, tais políticas trariam 

consequências “perniciosas” para o desenvolvimento econômico brasileiro. Segundo o 

Documento 61, décadas de estatismo e políticas econômicas restritivas criaram um mosaico 

legislativo e administrativo complexo. Esse histórico impactava diretamente os esforços do 

governo Collor para implementar mudanças estruturais, mesmo que reformas dessa natureza 

fossem necessárias para redefinir o papel do Estado na economia e criar um mercado 

realmente aberto e favorável a investimentos estrangeiros, ainda mais porque grande parte da 

motivação subjacente para as políticas de tecnologia e infraestrutura do governo brasileiro não 

foi a melhoria da base técnica do país, mas a consideração mais “míope” de se obterem 

ganhos estrangeiros (Documento 30).  

Os investimentos estrangeiros para o país, dessa forma discriminados, também 

determinariam as aproximações entre o mundo público com o mercado privado em prol da 

administração pública “moderna e eficiente” (Documento V, p. 5), embora o apoio para essas 

modificações e aberturas não fosse imediato e unânime: 
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Passados alguns meses, contudo, os apoios começaram a surgir, a partir dos 

governadores estaduais, dos prefeitos, dos empresários, da imprensa e, finalmente, 

da opinião pública. De repente, a reforma passava a ser vista como necessidade 

crucial, não apenas interna, mas exigida também pelos investidores estrangeiros e 

pelas agências financeiras multilaterais. 

 

Assim como apontado sobre a redução da pobreza, o Banco estabelecia, por meio dos 

relatórios, uma relação direta entre a forma de governo existente no Brasil com as 

consequências das deliberações sobre os investimentos estrangeiros e o desenvolvimento do 

país. As incertezas sobre o processo de impeachment no governo Collor trariam uma forma de 

imprevisibilidade nas formas como se conduziria essas questões, conforme trecho do 

Documento 61 (ponto 120): 

Numa nota final de cautela: é provável que o governo Collor acabe prematuramente 

nos próximos dias. Acusações de corrupção podem levar ao impeachment ou 

renúncia do presidente. Se, nessas circunstâncias, o novo governo, encabeçado pelo 

atual vice-presidente Itamar Franco, continuará a perseguir as políticas de seu 

predecessor é, neste momento, totalmente imprevisível. 

 

Dessa forma, seja em virtude das questões voltadas aos investimentos estrangeiros, 

seja pelas próprias determinações de funcionamento de Estado, trechos como esses dos 

relatórios do Banco indicavam, sobretudo, uma observação constante sobre os movimentos 

políticos que ocorriam no Brasil. As avaliações sobre riscos e impactos das previsões também 

eram considerados e inseridos nas proposições dos relatórios de acordo com os possíveis 

impactos em cada projeto do Banco.  

 

6.5 Análise por categorização 

 

Com o que foi observado como categorias-chave a partir dos grandes temas 

encontrados nos relatórios do Instituto de Desenvolvimento Econômico do ano de 1992, e das 

perspectivas do Banco Mundial projetadas para o Brasil para a década de 1990, parte-se para 

a análise de cada uma das categorias-chave identificada na documentação coletada. Ao final, a 

análise geral dessas categorias e subcategorias são comparadas ao modelo teórico de 

temáticas desenhado por Cooke (2004) sobre a gestão do desenvolvimento em países 

subdesenvolvidos, conforme explicitado no início do capítulo.  
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6.5.1 Histórico do desenvolvimento industrial e perspectivas de mudanças 

 

Conforme já observado, durante a maior parte da década de 1970, e desde o impulso 

para o desenvolvimento industrial do país, o Brasil adotou uma estratégia de desenvolvimento 

para expandir a produção, principalmente, para o mercado interno. Esse posicionamento do 

país gerou como consequência direta a alta proteção às importações e incentivos fiscais e 

financeiros para a indústria. Como resultado, a economia brasileira permaneceu relativamente 

fechada e a falta de competição criou algumas áreas de ineficiência. Assim, o principal 

problema tem sido a proteção efetiva do mercado interno bastante alta e amplamente díspar 

em diferentes setores e indústrias. 

Como o desempenho econômico geral tem sido, geralmente, impulsionado pelo 

desempenho do setor industrial, o declínio da participação das importações no PIB reflete 

várias ondas de substituição de importações. Além disso, a composição das importações 

mudou, passando a ocorrer participação relativa das importações de bens de capital declinante 

como reflexo de uma redução na demanda doméstica interna por investimentos (Documento 

23). No geral, a rápida expansão das exportações e políticas de substituição de importações 

levou a um comércio grande, mas altamente variável. Essa instabilidade, segundo o Banco 

Mundial, típica do país em desenvolvimento, indicando ordens por meio de “diretrizes e 

aplicações”, conforme o Documento 19. Para a instituição, a um país como o Brasil, que se 

acreditava ter atingido seu teto de crédito, não deveria ser solicitado reduzir a relação dívida / 

recursos, mas deveria ser solicitado estabilizá-la.  

Para o Banco Mundial, a “decepcionante experiência brasileira” em tentar superar a 

política de substituição de importações até o reestabelecimento da democracia indicava que a 

política de indexação fiscal, até então implantada no país, era “imaterial se os problemas 

macroeconômicos fundamentais não forem corrigidos” (Documento 21, p. 163). O governo de 

José Sarney não tinha feito os cortes necessários no momento do plano de estabilização, nem 

houve um consenso para distribuir os custos do plano de desinflação. Ao evitar os cortes 

fiscais, o governo ganhou popularidade de curto prazo, mas prejudicou o esforço de 

estabilização. Conforme visto, isso aconteceria frequentemente em países como o Brasil, uma 

vez que “habilidades comerciais são muito mais um produto da circunstância do que de 

qualidades inatas” (Documento 21, p.164). Essa análise do crescimento da economia seria 

necessária para que houvesse a promoção da política industrial no país, e vice-versa.  
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De fato, a tentativa de superação da tradicional substituição de importações esteve 

alinhada ao projeto de reforma do aparelho de Estado no Brasil não somente como política de 

aprimoramento industrial, mas como esforço de ajuste fiscal. Conforme apontado no 

Documento AF (p. 11), a solução seria transferir esse setor produtivo para o setor privado: 

O esforço de ajuste fiscal que está sendo desenvolvido pelo Governo deverá 

recuperar a capacidade de investimento do Estado. Por meio da liberalização 

comercial, foi abandonada a estratégia protecionista da substituição de importações. 

O programa de privatizações reflete a conscientização da gravidade da crise fiscal e 

da conseqüente limitação da capacidade do Estado de promover poupança forçada 

por intermédio das empresas estatais. Com a implementação deste programa, 

transfere-se para o setor privado a tarefa da produção que, em princípio, este realiza 

de forma mais eficiente. 

 

Ainda que a industrialização seja concomitante ao desenvolvimento econômico, as 

políticas discriminatórias do Brasil também contribuíram claramente para o crescimento do 

tamanho do setor industrial, mudança na estrutura de exportação da agricultura para a 

manufatura e mudança na estrutura de importação de manufaturas para matérias-primas. Para 

o Banco Mundial (Documento 25), o mais difícil era demonstrar como essas mudanças 

estruturais poderiam ser ainda mais benéficas para a economia brasileira, uma vez que não 

estava claro como isso se daria (Documento 24, p. 26): 

“um país tão ricamente dotado como o Brasil em recursos naturais e com um nível 

relativamente baixo de educação e habilidades médias tenha obtido lucro do 

comércio e políticas relacionadas que manifestamente discriminaram a agricultura e 

a favor da indústria”.  

 O processo industrial e as políticas econômicas de incentivo para a produção industrial 

eram relacionados nos documentos brasileiros à forma de atuação de Estado e sua autonomia. 

Em contexto da globalização, a denominada “crise do Estado” havia gerado como principais 

consequências a crise fiscal, o esgotamento das suas formas de intervenção e a obsolescência 

da forma burocrática de administrá-lo. O segundo ponto, relacionado ao modo de intervenção 

do Estado e da designação de políticas industriais, era manifestado de três formas principais 

(Documento H, p. 15): a crise do welfare state
63

 no primeiro mundo, o esgotamento da 

industrialização por substituição de importações na maioria dos países em desenvolvimento e 

o colapso do estatismo nos países comunistas. Dessa forma, o esgotamento da forma 

burocrática de administrar o Estado revelou-se nos custos crescentes e na ineficiência dos 

serviços prestados pelo governo, incluindo a produção industrial. Om vistas à mudança desse 
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cenário, exemplos estrangeiros eram observados e análises científicas eram promovidas para 

formulação de estratégias industriais em concomitância com as modificações estruturais para 

promoção da eficiência do aparelho estatal no país. Para citar como exemplo, no Documento 

31, as estimativas disponíveis dos efeitos das restrições comerciais sugerem que as 

exportações dos países em desenvolvimento poderiam ser até 10% maiores se todas essas 

barreiras fossem removidas.  

Ocorria no Brasil, à época, a consolidação de uma estrutura industrial, cujo 

funcionamento era de análise do Banco para promoção de mudanças estruturais e econômicas. 

Três componentes primários da política industrial no Brasil eram assim classificados: 

Políticas de proteção à importação e promoção de exportações; incentivos financeiros; e 

subsídios financeiros. O Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI) era a agência chave 

na definição de políticas industriais, enquanto isso, o BNDES, banco de desenvolvimento 

brasileiro, também consolidado por meio de recursos do Banco Mundial, tem servido como o 

principal instrumento para fornecer os subsídios. O CDI licenciava os investimentos, por isso 

era ponto central para análise do Banco. Além da área de investimentos, o CDI certificava as 

atividades industriais para assistência financeira do governo, atendendo a requisitos de 

conteúdo nacional e a elegibilidade para vários incentivos fiscais. A não obtenção da 

aprovação do CDI implicaria custos substancialmente mais elevados para os projetos 

estruturados pelo Banco Mundial. Também como agenda proposta para a década de 1990, os 

principais problemas no setor industrial a serem analisados pelo Banco Mundial seriam, em 

ordem de listagem (Documento 33): 

1) O estabelecimento de barreiras à concorrência. 

2) Distorção das proporções dos fatores.  

3) Distorção da alocação setorial.  

 

6.5.2 Monetização e ajustes econômicos para estabilização 

 

 A entrada para os anos 1990 foi marcada, do ponto de vista macroeconômico, como 

desafio frente às instabilidades econômicas e políticas. O total de recursos disponíveis para o 

setor público expandiu-se, principalmente, porque o orçamento monetário, administrado pelo 

Banco Central, era considerado como uma ferramenta de restrição monetária. O 

funcionamento da máquina pública foi utilizado cada vez mais para canalizar gastos de 
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desenvolvimento e bem-estar por meio de vários programas de crédito subsidiado e arranjos 

de subsídios ao consumidor para aquisição de produtos básicos, como trigo e petróleo. 

Externamente, os empréstimos também aumentaram a disponibilidade de recursos, sendo a 

maior parte empreendida por grandes empresas estatais em um ambicioso programa de 

investimentos destinado à substituição de importações e ao desenvolvimento de exportações 

em resposta aos maiores aumentos no custo do petróleo importado. Conforme estudos do 

relatório contido no Documento 6, foram quatro estágios principais que caracterizaram a 

evolução da economia brasileira desde meados dos anos 1960, como se segue: 
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Gráfico 3: Estágios da economia brasileira até meados da década de 1980. Fonte: Documento 16, p. 32 

  

Dois cenários ilustrativos foram desenvolvidos para discutir as perspectivas de longo 

prazo da economia brasileira (Documento 16). O primeiro mostra a evolução da economia se 

o Brasil crescer rapidamente; já o segundo ilustra o crescimento lento. O caminho real que o 

Brasil provavelmente seguiria para a década de 1990 dependeria das escolhas de políticas e do 

sucesso ao implementá-las. O fracasso em controlar a inflação e o déficit colocariam a 
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economia na baixa trajetória de crescimento caracterizada por declínios no consumo per 

capita e no baixo nível de investimento. De fato, esse posicionamento foi confirmado em 

documentos brasileiros, conforme passagem descrita no documento AN (p.9): “é preciso 

lembrar que nas duas décadas precedentes o Brasil se tornara uma das economias mais 

fechadas do mundo. A estratégia de substituir importações fora levada a extremos, e a parcela 

de importados no consumo doméstico de bens manufaturados chegara a níveis “soviéticos””.  

As experiências brasileiras em estabilização durante a década de 1980 (como, por 

exemplo, o Plano Bresser, em 1987), embora não tivessem sido concluídas até a elaboração 

dos relatórios (Documento 23), ensinaram “lições importantes” do ponto de vista do Banco 

Mundial. Nesse sentido, mesmo que o tópico tratado fosse desenvolvido sobre aspectos 

estritamente econômicos, a relação com os demais impactos sociais seriam validados, ainda 

que superficialmente. Conforme apontado no relatório (Documento 23, p.6), o custo social de 

fazer isso podia não ser viável a longo prazo, mas o custo político de um retorno a uma 

economia de mercado pode ser predominante no curto prazo.  

Portanto, uma vez que se engaje em tal experimento, um governo é levado a repeti-lo 

periodicamente para sobreviver. Os países que entraram nesse caminho, provavelmente, 

permanecerão por um longo tempo e sacrificarão seu potencial de crescimento em nome da 

estabilidade, da distribuição de renda e presenciarão, provavelmente, uma trajetória de 

inflação “menos explosiva”.  

As previsões para o decorrer da década de 1990 indicavam que o equilíbrio dos 

pagamentos continuaria a depender de um equilíbrio delicado entre as taxas de juros mundiais 

e a expansão do comércio mundial, sendo ambas as variáveis determinadas de forma exógena 

à economia do país. Na frente doméstica, o fracasso em lidar mais eficientemente com o 

"problema de transformação" interno levou a um crescente déficit do setor público.  

 Independentemente dos caminhos a serem seguidos, o sucesso no controle da inflação 

e na redução do déficit seriam os fatores imprescindíveis para reestabelecer a confiança na 

economia e estimularia o investimento, o que permitiria que o crescimento retornasse nos 

próximos cinco anos. A partir de um “modelo de portfólio” (Documento 22), foi 

diagnosticado que a instabilidade financeira, provavelmente, resultou na quebra das relações 

de renda monetária, podendo advir de mudanças nas covariâncias e variações dos retornos dos 

ativos. A inflação e a volatilidade nominal das taxas de juros, por exemplo, provavelmente, 

afetarão as variações dos retornos dos ativos. Mudanças nos procedimentos utilizados para 

conduzir a política monetária também podem afetar a estabilidade das demandas dos ativos, 
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alterando a variação dos retornos da dívida do governo e a covariância entre o rendimento da 

dívida do governo e os rendimentos de outros ativos do setor privado.  

 Durante a década de 1990, o principal componente de mudança para a promoção 

econômica do Brasil apontado pelo Banco Mundial era o desenvolvimento do Plano Real, 

desde a sua concepção após a redemocratização do país, até a efetivação do plano em meados 

de 1994. O Plano Real foi lançado em dezembro de 1993 e diferia de outros planos de 

estabilização da história recente do Brasil, pois dependia, em grande parte, “de medidas pré-

anunciadas e do cumprimento voluntário”. O referido plano não violou nenhum contrato, mas 

tinha componentes relacionados à indexação e âncoras nominais. 

 Na percepção do Banco, o Plano Real tinha três fases claramente demarcadas, cada 

uma com sua própria legislação, sendo a terceira a fase de real implementação. A primeira 

delas foi a fase de ajuste fiscal a partir do diagnóstico de desajuste vigente classificado como 

fator-chave na persistência da inflação crônica no Brasil. A ênfase para a resolução do 

problema fiscal do país estava na redução do grande déficit do orçamento brasileiro a partir 

das receitas reais limitadas da criação de dinheiro implementada em detrimento da alta 

inflação na época. Algumas novas medidas tributárias relativamente pequenas também foram 

introduzidas para impulsionar o superávit primário. Essa fase formalizou-se no final de 

fevereiro com a votação do Fundo Social de Emergência (FSE) pelo Congresso. 

 O FSE havia sido projetado para resolver o problema de vinculação excessiva no 

orçamento federal brasileiro, que deixava pouco espaço discricionário para atingir as metas 

fiscais. Embora fosse relativamente grande (aproximadamente, 20 por cento do PIB), o 

orçamento federal brasileiro era avaliado pelo Banco Mundial (Documento 68) como “um 

instrumento de estabilização pobre”, já que uma grande parte de todas as receitas ou era 

obrigatoriamente transferida para os níveis mais baixos de governo ou era destinada a fins 

específicos, incluindo a segurança social, crédito rural, gastos com educação e saúde e fundos 

para a Amazônia.  

O FSE, criado para um período de dois anos, compreendia 20% de certos gastos 

direcionados, em grande parte, àqueles originalmente destinados para o desembolso real dos 

setores. O governo brasileiro, inicialmente, havia estimado que essas medidas levariam a um 

déficit operacional zero em 1994. No entanto, uma mudança subsequente no salário mínimo 

em 8% e um aumento nos salários do funcionalismo público em setembro aumentaram os 

gastos esperados para a época. Dadas às incertezas inerentes a uma rápida transição de alta 

para baixa inflação, era difícil estimar o resultado líquido dos programas de receita e despesa 
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para todo o ano de 1994, mas um déficit operacional na faixa de 1 a 2% do PIB não “seria 

surpreendente” (Documento 68, p. 18). 

 A Fase II do Plano Real introduziu uma nova unidade de moeda no país, a URV 

(Unidade Real de Valor), à qual o salário mínimo era indexado e denominado a partir preços 

do setor público e alguns preços privados. Na avaliação geral do Banco, em primeiro lugar, 

não havia sentido em “apoiar programas de estabilização que se baseiem apenas em medidas 

macroeconômicas sem reformas fiscais básicas” que incluíssem, entre outras medidas, um 

plano de privatização substancial, de desregulamentação e abertura da economia. Em segundo 

lugar, não fazia sentido insistir em “qualquer meta de inflação”, desde que uma massa crítica 

de reformas ainda não tenha sido implementada. Isso porque a inflação sempre poderia ser 

reduzida de maneira artificial e insustentável, o que levaria apenas a uma inflação mais alta no 

futuro. No aconselhamento final da instituição mundial, a partir da execução do Plano Real, o 

que seria realmente importante era que o esforço do país fosse “direcionado aos fundamentos 

fiscais básicos” (Documento 68, p. 95).  

 Conforme verificado em vários documentos do Banco (e já apontado na análise dos 

mesmos), os exemplos de projetos realizados e bem-sucedidos em outros países em 

desenvolvimento eram citados para reforçar os argumentos expostos na redação dos 

documentos da instituição mundial. A partir das considerações acerca do Plano Real, foi 

citada a experiência da Argentina e do México, que mostrava que “muito mais” poderia ser 

realizado na área econômica, mesmo sob condições de inflação alta (Documento 68, p. 95). O 

Brasil também havia realizado algumas reformas estruturais, principalmente, no comércio e 

na desregulamentação em circunstâncias de alta inflação. No entanto, mesmo quando as 

reformas estão em andamento, ainda há a necessidade de se estabelecer credibilidade na 

determinação do formulador de políticas na defesa da âncora nominal. Assim, a Argentina e o 

México ainda tiveram que enfrentar dificuldades quando implementaram uma estabilização 

baseada na taxa de câmbio mesmo depois de muito progresso com as reformas básicas. Por 

fim, segundo os documentos, era “somente nesse estágio” que a definição de metas rigorosas 

para a inflação se tornava “relevante” (Documento 68, p. 96). 

O Plano Real foi considerado pelos especialistas brasileiros “otimistas” como um 

plano bem-sucedido do ponto de vista de ajuste econômico (conforme o título do estudo, 

considerado como o Documento AN nesta pesquisa, “uma transição bem-sucedida”). 

Conforme o documento (p. 15), o Plano Real foi visto como a “extensão macroeconômica e 

lógica das reformas implementadas na década de 90” pelo fato de simbolizar, com as medidas 
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de ajuste, maior impacto sobre o crescimento da economia e gerar as condições políticas 

necessárias para manter esse padrão. Entretanto, conforme já tinha sido previsto pelo Banco 

Mundial por meio de estudos em ajustes fiscais, “a pedra no sapato, contudo, foi o nítido 

aumento dos déficits fiscal e em conta corrente”, ainda que o plano tenha elevado os “níveis 

de eficiência, estimulado a competitividade e atraído o investimento estrangeiro”. Os 

problemas internos foram relatados pelo Banco Mundial conforme consta no Documento 80 

(p. 169-170): 

Se os ambientes de pagamentos fiscais e externos do Brasil em 1994 favoreceram a 

implementação do Plano Real, é difícil dizer o mesmo para a situação política 

interna. Como constitucional, mas não eleito. Sucessor do deposto Fernando Collor, 

o presidente Itamar Franco herdou os problemas de um eleitorado cada vez mais 

inquieto, sem o mandato político de atacá-los. Tentativas do seu governo em 

emendar algumas das características da Constituição de 1988, subjacente ao 

desequilíbrio fiscal do Brasil, encontrou pouca simpatia em um Congresso brasileiro 

preocupado com as eleições de 1994. Com o aguçamento do debate político em 

1994, em meio a crescente preocupação de que a economia estava à beira de uma 

hiperinflação, a concepção e implementação do Plano Real foi um feito político tão 

notável quanto uma reforma econômica executada com competência. 

 

Na opinião do Banco, como a estrutura de um modelo econométrico dependia do 

resultado de decisões assertivas de acordo com as políticas adotadas, as mudanças nas regras 

de política afetariam, necessariamente, a estrutura do modelo, reduzindo a capacidade do 

modelo de avaliar os efeitos das mudanças na política (Documento 75). Esse aspecto, de 

relação intrínseca entre o desenvolvimento econômico e as decisões políticas e 

responsabilização por um grupo específico de agentes, seria um ponto relevante no caso 

brasileiro. Para a estabilidade econômica, conforme os parâmetros do Banco Mundial, haveria 

uma estrutura do setor público e a natureza das ações fiscais seria idealizada para a situação 

prevista para o Brasil nos próximos anos. 
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Quadro 3: A estrutura do setor público e a natureza das ações fiscais. Fonte: Documento 23, p.5 

  

 Dessa forma, o modelo de funcionamento do aparelho governamental e do setor 

público como um todo, projetado a partir do comum termo entre os documentos como “ajuste 

estrutural”, estaria diretamente relacionado ao processo de estabilização e crescimento 

econômico. Conforme descrito no Documento 75 (p. xii), o Plano Real projetado para a 

estabilização não poderia, como natureza unicamente econômica, “completar a tarefa de 

restabelecer a confiança de que as finanças de longo prazo do setor público podem ser 

administradas sem recorrer à inflação” e sua sustentabilidade poderia ser assegurada se “o 

plano fosse reforçado com um conjunto de medidas estruturais de acompanhamento”. 
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As experiências de estabilização bem-sucedida em outros países, tanto na América 

Latina, quanto na Europa Oriental, sugeririam que a inflação, principal temor para o 

desenvolvimento dos países, poderia ser reduzida de forma sustentável somente “quando 

reformas estruturais fundamentais dentro da economia são implementadas em apoio a 

políticas macroeconômicas” (Documento 75). Acima de tudo, era requisito para tais 

promoções reformas para fortalecer o setor privado com o fim de obter uma resposta de oferta 

da economia sob as condições recém-estabelecidas de estabilidade para promover o 

investimento e o uso flexível da poupança, bem como para assegurar o uso eficiente do capital 

para ser permanentemente reduzido e o crescimento reiniciado. Assim, uma redefinição do 

papel do Estado dentro da economia, abrangendo políticas de desregulamentação, 

privatização e reformas comerciais, é tipicamente central para o esforço de reforma. 

 

6.5.3  Setor Público  

 

 Uma gestão eficiente do setor público no Brasil, do ponto de vista do Banco Mundial, 

era considerada “complicada” em razão do grande tamanho de sua máquina e sua estrutura 

diversa. Além do Governo Federal, 3 territórios federais, 23 estados e cerca de 4.000 

municípios, um grande número de empresas e entidades públicas descentralizadas, em grande 

parte, autônomas, eram operados nos níveis federal, estadual e local, compondo o aparelho de 

estado brasileiro (Documento 6).  

 Pelos documentos analisados, é possível inferir que, na perspectiva do Banco Mundial, 

o “setor público” era resumido a (Documentos 94 e 95):  

“[...] funções eufemísticas do tradicional conceito de burocraciaestatal, de corte 

weberiano, consubstanciado em princípios como a formalidade processual, a 

impessoalidade no relacionamento com o interesse particular e a neutralidade com 

relação aos fins últimos do estado – e as recomendações no sentido de 

democratização da administração pública, tanto no sentido da transparência como no 

de participação do cidadão em esferas de decisão pública. E recomendações no 

sentido de “democratização” da administração pública tanto no sentido de 

transparência como no sentido de participação do cidadão em esferas de decisão 

pública.”  

 

A ênfase ao termo “transparência” caracterizou o modelo administrativo no Brasil a 

partir da promoção do plano de reformas no setor público ao longo da década de 1990. 

Conforme descrito no Documento W (p. 11), a proposta de reforma administrativa entrou na 
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agenda da sociedade brasileira como proposta de uma administração “mais transparente” e 

capaz de dimensionar o tamanho do problema e as decisões a serem tomadas pelo Congresso. 

Em uma análise sobre o início da década de 1980, percebeu-se que o programa para 

melhorar a gestão do setor público do Banco Mundial concentrava sua ênfase em cinco pontos 

principais (Documento 6): 

 a) Desenvolvimento de sistemas federais de planejamento e gestão, incluindo 

planejamento e pesquisa, informações e relatórios, programação, orçamento e avaliação de 

projetos, treinamento e responsabilidades de controle da Secretaria de Planejamento Federal 

(SEPLAN) (E que, conforme as mudanças legislativas e conforme os Documentos C, G, H e 

K, seguiriam para o MARE); 

 b) Novos sistemas integrados para a gestão do orçamento, financiamento e dívida 

federais sob a coordenação da Secretaria do Tesouro do Ministério da Fazenda; 

 c) Medidas para melhorar o desempenho do sistema das empresas estatais federais 

com ênfase em medidas para lidar com empresas problemáticas e no programa de 

investimento e financiamento das empresas como um todo, incluindo a privatização de 

algumas delas; 

 d) Melhoria dos sistemas de informação para fornecer uma base mais firme para a 

tomada de decisões nos níveis federal e outros do governo, bem como no setor privado. 

Essencialmente, isso envolve um importante programa de desenvolvimento para as estatísticas 

nacionais e regionais que, no passado, foram inadequadas para um país do tamanho, da 

sofisticação e das necessidades de gestão do governo e do setor privado; e 

 e) Pesquisa que serviria de base para melhorias adicionais em todas as áreas de manejo 

citadas acima e, posteriormente, para reformas administrativas e governamentais mais 

fundamentais. 

 Em constatação no que tange à década de 1990, o déficit do setor público foi objeto de 

controvérsias conceituais e práticas no Brasil, tanto pela dificuldade de se dimensionar o setor 

público quanto pelos efeitos da inflação e da indexação nas contas públicas. Como apontado 

no Documento 23, foi possível inferir que o Brasil ainda não havia encontrado, para os 

próximos períodos, uma solução eficiente para lidar com o problema de transformação do 

setor público. Ainda, a ineficiência do setor público seria ainda mais agravada pela 

transferência contínua da dívida externa do setor privado para o setor público, consequente às 
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sucessivas renegociações de dívida após 1982 e pela desorganização geral e profunda, além 

de falta de controle do próprio setor público. 

 Diferentes alternativas teriam sido propostas pelo Banco Mundial, a partir desse 

diagnóstico, para resolver esse problema e dar uma melhor chance ao Banco Central de seguir 

uma política monetária mais independente. Uma alternativa seria “fazer com que o 

consumidor pagasse pelo serviço da dívida” (Documento 22), isto é, por meio da aplicação de 

preços reais mais altos no valor dos bens e serviços públicos. A segunda alternativa seria 

consolidar o excesso de dívida no governo central, servindo-o por uma sobretaxa de imposto 

de renda geral e proporcional. Uma terceira via consistiria em estabelecer um fundo de 

poupança compulsória para capitalizar as empresas estatais, cujo retorno dependeria de suas 

perspectivas futuras de lucro. Nenhuma dessas ou outras alternativas foram elaboradas até o 

início da década de 1990, gerando, como consequência, a pressão para que soluções fossem 

providenciadas na política monetária ou em relação à dívida do Banco Central. Como 

conclusão, até aquele período, era possível deduzir que (Documento 23, p. 17 e 18) 

[...] os instrumentos tradicionais de política econômica no Brasil, por diferentes 

razões, “perderam sua eficácia na gestão da economia e em contribuir para uma 

estabilidade  macroeconômica razoável”. Parece que chegou a hora de reformas 

institucionais que poderiam resgatar a política econômica do atual impasse e 

permitir um melhor desempenho macroeconômico. 

  

  Nos países em desenvolvimento, implementar esse tipo de reforma implicaria tanto no 

fortalecimento de sua capacidade institucional (planejamento, controle e coordenação) como 

permitir uma maior permeabilidade em relação à sociedade civil organizada (transparência, 

participação e descentralização), sendo necessária, assim, nova forma de relação entre Estado 

e sociedade para sustentação política. A partir disso, a diferença entre países desenvolvidos e 

não desenvolvidos não seria o nível de profundidade ou complexidade das inter-relações entre 

estado e sociedade, mas, sim, o tipo de configuração histórica dentro da qual elas se 

desenvolveram (Documento 23). Em outras palavras, em países desenvolvidos, o estado havia 

cumprido um papel estratégico no processo de desenvolvimento econômico e na 

modernização das estruturas sociais em arbitragem, enquanto que, em países 

subdesenvolvidos, o papel do estado foi de substituição e constituição de agentes econômicos 

e sociais. 

 Tanto no setor da agricultura e pecuária como no próprio setor público, havia um 

movimento, a partir de pontos de alteração do funcionamento, de centralização e 

descentralização de processos. Ao mesmo tempo em que haveria uma maior concentração de 
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recursos com objetivos de atingir a eficiência, haveria uma descentralização para permitir que 

novas áreas fossem alinhadas, incluindo o mercado privado. Conforme apontado no 

Documento 13, a descentralização do aparelho de estado não era uma panaceia, 

particularmente, em programas em que os sistemas administrativos são fracos, a qualidade do 

pessoal nos níveis mais baixos do sistema é fraca e os custos para assegurar que os fundos não 

sejam mal utilizados são elevados. 

A capacidade de descentralização foi considerada aspecto chave para os ajustes 

estruturais propostos pelo Banco Mundial no setor público de países subdesenvolvidos. 

Conforme abordado no Documento 83 (a respeito da regulamentação estrutural no Brasil nas 

perspectivas sobre a descentralização), a descentralização estaria condizente com o momento 

vivido no mundo todo na proposta de atribuir a descentralização com a regulamentação nos 

diferentes níveis no governo. As justificativas para a descentralização estavam resumidas nos 

seguintes benefícios encadeados (Documento 83, p. 3): Permitir que abordagens e objetivos 

fossem moldados pelas condições, prioridades e preferências locais, permitir a redução da 

assimetria de informação entre regulamentadores e empresas, facilitar a prestação de contas 

referente às regulamentações implementadas e, por fim, incentivar experiências com 

abordagens mais inovadoras em relação aos problemas de regulamentação.  



216 

 

 

Figura 11: Mecanismos para fortalecimento da capacidade do Estado conforme o Banco Mundial, tendo a 

descentralização como ponto nuclear. Fonte: Documento 94, p.8. 

  

Embora a descentralização do setor público fosse uma recomendação do Banco 

Mundial “idêntica” para os demais países, os limites da capacidade regulatória constituía uma 

“razão de preocupação especial” para o Brasil em período de fortalecimento de propostas e 

períodos de reforma (Documento 83, p. 11). Nos documentos produzidos no Brasil, o modelo 

de gestão pública adotada era declaradamente “descentralizado, burocratizado e com pouca 

flexibilidade administrativa, mas com um bom nível de tecnologia aplicada” (Documento AH, 

p. 13). 

 De fato, a desregulamentação era intrínseca à ideia de descentralização da capacidade 

do Estado quanto à reforma administrativa. Como primeiro ponto de reforma (Documento I), 

havia, sobre a desregulamentação, a abordagem da possibilidade de transferência do papel do 

Banco Central. Até então, uma característica da estrutura regulatória do Brasil era o 

importante papel atribuído ao Banco Central como regulador desde sua criação em 1965, 

emitindo regulamentações, cobrindo comércio, bancos, mercados de títulos, investimento 

estrangeiro e câmbio. Esse papel, embora importante, excedeu em muito as responsabilidades 
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normais de supervisão monetária e bancária de um Banco Central, provando a aplicação 

dessas regulamentações ser prejudicial para as empresas brasileiras.  

Por isso, era colocado como agenda para a conclusão dos processos de reforma 

comercial o afrouxamento de restrições sobre transações de câmbio, além de facilitação para 

investimentos estrangeiros e políticas de transferência de tecnologia. Ao tentar descentralizar 

a forma de regulamentação, passou a fazer parte das etapas de reforma a revisão de direitos de 

propriedade intelectual e a eliminação da discriminação nos contratos públicos, diluindo, 

dessa forma, os monopólios públicos. Entretanto, ainda que muitas etapas fossem cumpridas 

de comum acordo com o governo brasileiro, alguns representantes do Banco estariam em 

desacordo sobre a forma como as reformas de desregulamentação vinham acontecendo, 

conforme o trecho do Documento 75 (p. 82) 

O governo está comprometido com novas reformas e propôs uma grande quantidade 

de legislação relevante ao Congresso, mas a maior parte dessa legislação não foi 

aprovada pelo Congresso. Apesar da distância que o Brasil percorreu no processo de 

desregulamentação, a extensão da jornada ainda a ser feita não é clara. A lista de 

medidas tomadas no âmbito do Programa Federal de Desregulamentação sugere que 

as raízes da regulamentação são profundas na economia do Brasil, e muito sobre isso 

ainda precisa ser descoberto. 

 

Assim como em outros tópicos, análises científicas a partir de modelagens econômicas 

eram citadas para avaliação e provisões sobre o setor público no Brasil. Conforme o 

Documento 53, foi citada a argumentação de John Williamson (1990
64

) a respeito do papel e 

do tamanho do governo funcional. A racionalização do setor público abrangeria, em outra 

fundamentação científica (Documento 55), um amplo conjunto de medidas relacionadas ao 

processo orçamentário, às mudanças no nível e padrão de gastos do governo, às mudanças no 

nível e padrão das receitas do governo, incluindo reformas tributárias e questões de gestão do 

setor público.  

 A partir dessa introdução sobre o setor público, são delineados, mais detalhadamente, 

os subtópicos relacionados: Estrutura de Estado, Privatizações, o conceito de “eficiência” e 

questões trabalhistas relacionadas.   

 

6.5.3.1  Estrutura de Estado 

 

                                                 
64

 "On the Origins and Course of Latin America's Economic Crisis", porJohn Williamson. 
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Com as transformações ocorridas no Brasil ao longo da década de 1990, bem como 

com as principais mudanças econômicas e estruturais promovidas a partir das transformações 

do governo FHC, a evolução “do papel do Estado” também passou a ser discutida na 

documentação analisada. Essa discussão foi amplamente divulgada no relatório mundial do 

Banco Mundial, no ano de 1997, tendo sido difundida em diferentes idiomas para os 

respectivos países parceiros da instituição mundial. Inclusive, conforme a documentação 

coletada, o relatório foi redigido e divulgado em português. 

 Antes da compreensão do que se compreendia como a “evolução” do papel do 

Estado, declarava-se o que de fato era compreendido como Estado, conforme consta no 

Documento 94 (p. 20, “Estado e Governo: alguns conceitos”):    

Entende-se por Estado, num sentido amplo, um conjunto de instituições que 

possuem os meios de coerção legítima, exercida sobre um território definido e sua 

população, denominada sociedade. O Estado monopoliza a elaboração de normas em 

seu território por meio de um governo organizado. 

 

 Embora fossem amplas as possibilidades, as classificações de tipo de governo tendiam 

a se concentrar em dois critérios. Primeiramente, uma classificação baseada na relação entre 

os poderes executivo e o legislativo do país, definindo sistemas parlamentaristas e 

presidenciais. Num sistema presidencial, como no caso do Brasil, o poder executivo seria 

independente do legislativo, cuja responsabilidade final pelas decisões executivas caberia a 

uma pessoa, no caso, o presidente eleito. A segunda classificação era baseada na distribuição 

do poder entre os níveis do governo. Em um Estado federal, como o governo brasileiro, o 

poder legislativo local tinha a garantia de certa capacidade decisória autônoma. Já em uma 

confederação, um grupo de Estados soberanos se junta com certos propósitos, mas cada 

Estado conserva sua soberania. 

 A literatura contemporânea sobre a estruturação do estado favoreceria cada vez mais 

instituições e mercados supranacionais como a unidade relevante de análise econômica. A 

evolução da concorrência exige a coordenação de políticas internacionais em áreas como 

comércio, mercados financeiros e meio ambiente. Essa coordenação é, muitas vezes, mais 

fácil de alcançar em blocos comerciais regionais, como a Europa ou a América Latina. No 

entanto, as diferenças nacionais e locais ainda importavam para a vantagem competitiva, 

talvez, até mais. Em nações menores, a área econômica relevante e as fronteiras nacionais 

podem coincidir. Já em nações maiores, as áreas econômicas relevantes são geralmente 

menores que a nação e maiores que os estados; no entanto, os governos nacionais são 
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necessários para administrar a política macroeconômica, fornecer informações e criar regras. 

Ademais, papéis e responsabilidades em vários níveis de governo deveriam ser 

reclassificados, mas não necessariamente eliminados de projetos. 

Acerca dos fatos inerentes ocorridos em meados da década de 1990, o Documento 84 

demonstrou que o Banco Mundial passou a conceder empréstimos e assistência técnica para 

reestruturação do setor público no Brasil. O Empréstimo de Gestão do Setor Público 

(denominado 2721-BR) foi o primeiro empréstimo do Banco criado explicitamente para 

fortalecer a capacidade do setor público no nível federal no Brasil. Em grande parte de seus 

empréstimos anteriores, o Banco havia procurado melhorar a capacidade de planejamento e 

gestão das agências nos níveis setorial, estadual e municipal, que eram os responsáveis pela 

execução dos projetos do Banco. O empréstimo foi assinado em julho de 1986 e se referia a 

um montante de US $ 29 milhões, tendo entrado em vigor em dezembro de 1986. Em março 

de 1991, US $ 5,0 milhões foram cancelados.  

 Ainda que de iniciativa inédita, o empréstimo foi de natureza experimental e complexo 

em seu design. O objetivo era que existisse uma estrutura de financiamento abrangente para 

atividades que incentivassem o desenvolvimento e o fortalecimento da capacidade de 

pesquisa, planejamento e gestão no nível federal. Assim, o projeto esperava apoiar o 

desenvolvimento institucional e a reforma em ambos os ministérios e, mais amplamente, os 

esforços do governo para utilizar os recursos de forma mais eficaz, incluindo aqueles para as 

empresas estatais. O empréstimo apoiaria o programa de reformas do Presidente Sarney em 

três áreas principais:  

a) melhorar a preparação do Programa de Investimento Público e fortalecer o controle e o 

monitoramento do orçamento federal;  

b) aumentar a eficiência, monitorar o desempenho e promover a privatização de 

empresas estatais; e  

c) fornecer estudos de pesquisa para servir de base para melhorias adicionais na gestão 

do setor público e para reformas administrativas e governamentais mais fundamentais. 

Uma estratégia recomendada pelo Banco Mundial no documento (Documento 84) ao 

Brasil, a respeito da disponibilidade de tarefas do estado para diminuição da desigualdade de 

recursos entre a população do país, era a exigência de “uma mudança longe de tentar subsidiar 

os consumidores urbanos de baixa renda intervenções gerais do mercado e do comércio”.  De 

acordo com essa estratégia, as preocupações de distribuição (ou, mais especificamente, os 

níveis de consumo da população mais pobre) seriam sanadas por meio de programas de 
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alimentos de logística mais direcionada, os quais eram mais econômicos e gerariam menor 

efeito negativo de crescimento, eficiência e equidade. Além disso, em consonância com esse 

objetivo de eficiência, esforços seriam feitos para corrigir distorções induzidas por políticas 

ou internalizar os custos ambientais externos que atualmente contribuem para o padrão 

extensivo de desenvolvimento na agricultura e na pecuária.  

 As reformas propostas pelo Banco Mundial para a década de 1990 para os ajustes 

estruturais de governo voltavam-se, resumidamente, a três pontos sobre a organização do 

Estado (Documentos 33 e 39). Em primeiro lugar, acera da divisão de poderes entre as 

diferentes camadas de governo, a gestão macroeconômica deveria ser primariamente 

desempenhada pelo governo federal. Em segundo ponto, para a efetiva gestão, o sistema 

federal deteria o controle sobre o sistema tributário, alocação de gastos públicos e variáveis 

monetárias. Por fim, o déficit deveria ser mantido dentro dos limites impostos para a gestão 

macroeconômica. Segundo a percepção vislumbrada nos documentos brasileiros, essa 

estrutura de Estado era sintetizada na função como “regulador” (Documento V), em uma 

significação de redução estatal e limitando suas funções como produtor e ampliar as funções 

de financiamento e regulação.  

Um elemento inserido na lógica de reformas macroeconômicas a partir dos moldes do 

Banco Mundial era a implicação política de tomada de decisão. Embora não fossem descritas 

como termos essenciais nos documentos, era claramente colocado que as reformas só 

poderiam acontecer nos países em desenvolvimento mediante “decisões políticas” 

necessárias. As reformas de políticas macroeconômicas, pertinentes à taxa de câmbio, à 

política fiscal e à política comercial, não exigiam uma remodelação das instituições, porém 

poderiam ser empreendidas de maneira rápida, em geral, mediante decretos, por um pequeno 

grupo de “tecnocratas competentes” (Documento 39).  

 Outras reformas relacionadas à estrutura de Estado e voltadas à desregulamentação, 

serviços sociais, financiamento, infraestrutura e obras públicas, no entanto, seriam realizadas 

de acordo com a visão do Banco Mundial de forma mais lenta. Para essas reformas, seria 

necessária a transformação de ministérios conglomerados em unidades empresariais 

desdobradas para serem dirigidas por executivos com contratos por prazo determinado e 

baseados nos resultados e com autoridade para contratar, despedir e participar de negociações 

coletivas. Aos países que estivessem em situação de inadequação de controle e pouca 

capacidade de reforma, era aconselhado cautela na maior flexibilidade aos administradores 

públicos, uma vez que essa abertura abriria margem para aumentar a arbitrariedade e a 
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corrupção sem melhoria proporcional do desempenho. Além disso, a preparação e a aplicação 

de contratos, particularmente, em se tratando de produtos complexos, requereriam 

capacidades especializadas que são escassas em muitos países em desenvolvimento 

(Documento 49).  

 

Figura 12: Relação entre o crescimento de países em desenvolvimento com a prática de boas políticas 

econômicas e maior capacidade institucional. Fonte: Documento 94, p. 14 

 

Com essas alternativas, os países marginalizados precisariam, primeiramente, 

fortalecer o cumprimento das normas e a responsabilidade financeira no setor público (como 

fizeram, em exemplo, Argentina e a Bolívia), definir mais claramente o propósito e as tarefas 

e introduzir medidas de avaliação do desempenho (como havia ocorrido, por exemplo, na 

Colômbia, no México e em Uganda) (Documento 49). À medida que os países fossem 

fortalecidos com essas medidas, seria possível a avaliação da produção e os controles dos 

insumos, podendo os órgãos terem mais flexibilidade em troca de maior responsabilidade 

pelos resultados. A partir dessas medidas, também seria aconselhável uma maior 

“aproximação entre o Estado e o público”, isto é, o estado deveria se atentar mais às 
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necessidades das empresas e dos cidadãos para um trabalho em parceria entre as partes e fazer 

com que o funcionamento de governo fosse mais eficiente (Documento 94, p. 15). 

 Esse relacionamento mais estreito com a democracia eram meios mais claros de 

enunciar os benefícios e asseguram que as políticas fossem mais inclusivas, transformando as 

opções abertas ao público mediante a implantação de reformas decisivas. Os países 

subdesenvolvidos que optaram por essa política de reformas foram bem-sucedidos porque 

“mostraram a todos os benefícios da reforma e formaram coalizões que deram voz mais forte 

aos geralmente silenciosos beneficiários”, além de poderem ter oferecido “à sociedade uma 

visão de mais longo prazo, permitindo aos indivíduos enxergar além da angústia imediata do 

ajuste”.  

 Logicamente, as reformas não eram providenciadas unicamente pela falta de interesse 

e/ou de recursos disponíveis na época. Uma das dificuldades para essas modificações 

estruturais estava na própria Constituição de 1988 que exigia que o governo desse tratamento 

preferencial às empresas brasileiras de capital nacional na aquisição de bens e serviços 

(Documento D). Para o Banco Mundial, embora a provisão constitucional ainda aguardasse a 

implementação da regulamentação, muitos temiam que, se aplicada de forma rigorosa, 

poderia excluir estrangeiros de uma parte significativa da economia (Documento 13). 

Entretanto, ainda do ponto de vista normativo, havia condições possíveis para facilitar os 

processos de reforma, como um projeto de lei que aguardava aprovação no Congresso 

estabelecendo novas regras para as licitações do governo. Outro ponto de dificuldade para as 

mudanças estruturais eram a burocracia do funcionalismo público.  

 Como apontado em outras temáticas sobre a estruturação do setor público, também foi 

mencionada em alguns documentos uma fundamentação científica para suporte de 

argumentos sobre o assunto. Conforme o Documento 78, o Artigo de Markusen (p. 308-311) 

tinha como mensagem principal que os esforços da política regional deveriam cessar, mas, 

conforme o representante do Banco Mundial, argumentos poderosos para uma maior 

descentralização da política econômica para as regiões subnacionais, visto que a área 

econômica relevante é menor que a maioria dos países grandes e médios. Assim, empurrar 

muitas opções de política econômica para o nível regional alinhava a política com a realidade 

competitiva. Alavancas para o aprimoramento do ambiente competitivo, como treinamentos e 

infraestrutura especializados, regulamentação de serviços de informação que promova a 

inovação e apoio a centros de pesquisa, costumam ser melhor aproveitadas em nível estadual 

ou regional com base na combinação local de clusters. A descentralização das escolhas 
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políticas também estimularia a prestação de contas aos cidadãos e criaria concorrência entre 

os governos. Eficácia e eficiência podiam, assim, melhorar em relação de um governo 

nacional monopolista. 

  

6.5.3.2  Privatizações 

 

 Outro elemento presente na maioria dos documentos diz respeito aos posicionamentos 

e recomendações do Banco Mundial sobre o setor privado no Brasil, demonstrando outro 

ponto ao qual a instituição e o governo deveriam estar alinhados. Nesses relatórios, havia o 

condicionamento de certas decisões a serem tomadas pelo governo brasileiro para um setor 

privado “eficiente” do ponto de vista da instituição mundial. Essas condições poderiam ser 

resumidas ao dar foco em três grandes aspectos para a elaboração de uma estrutura de um 

setor privado eficiente, conforme apontado no Documento 67 (dedicado à avaliação do setor 

privado no Brasil): 

1) Ênfase em se concentrar em empresas privadas "modernas" em um processo de 

desenvolvimento caracterizado por uma crescente sofisticação nas transações e na 

divisão do trabalho;  

2) As questões jurídicas nas quais as empresas privadas estariam envolvidas (resumido 

como “os juízes”) deveriam ser tratadas como problemas para resolução mais 

importante, bem como tratadas de maneira “política”, especialmente, em temas 

relacionados à inflação, às políticas anti-inflacionárias heterodoxas e às finanças;  

3) Dar foco às áreas que ainda não foram suficientemente estudadas nos custos e 

instituições de transações passadas ou representar novos desenvolvimentos 

(desregulamentações recentes). 

 

Sobre os projetos relacionados à atividade industrial do Banco Mundial, era apontado que, 

apesar do tamanho e do domínio econômico das indústrias brasileiras, as empresas estatais 

como um grupo não tinham um desempenho tão positivo se comparado ao das empresas do 

setor privado. Entre 1974 e 1984, o investimento em empresas estatais havia aumentado quase 

sete vezes mais rápido do que o investimento no setor privado, mas a produção do setor só 

subiu duas vezes mais rápido que no setor privado. Além disso, as empresas estatais são quase 

duas vezes mais intensivas em capital do que as empresas privadas que produzem o mesmo 
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produto e mostraram que a produtividade do trabalho aumenta cerca de metade se levado em 

consideração o tamanho das empresas privadas. 

 De acordo com o decreto do final da década de 1980 (1988), existiam três maneiras de 

o estado se retirar da atividade econômica direta (chamada desestatização), conforme 

aconselhado pelo Banco no Documento 33. Primeiramente, as atividades econômicas do 

estado podem ser encerradas ou transferidas para o setor privado sob concessão ou permissão 

(concessão). Em segundo lugar, empresas estatais podem ser vendidas para o setor privado 

(privatização) e, terceiro, ações desregulatórias para estimular mercados competitivos podem 

ser realizadas (desregulamentação). O aconselhamento acerca de projeto de desestatização era 

acompanhado, consequentemente, da argumentação sobre a privatização dos serviços 

públicos. Depois de anos desenvolvendo um programa de privatização, o Brasil parecia ter, 

próximo do início da década de 1990, a autoridade e as instituições necessárias para 

prosseguir com um programa de privatização bem-sucedido.  

 Além disso, a experiência prática substancial acumulada por meio das privatizações 

que ocorreram recentemente era um importante passo, e até argumento, para atingir o nível de 

privatização idealizado conforme orientações do Banco Mundial. Dado um compromisso 

político, tanto no nível executivo, quanto no Congresso, um compromisso até então 

inexistente, o programa de privatização poderia “avançar rapidamente”. Muitas condições e 

exigências a serem seguidas como parte de um programa de privatização seriam “bem 

fundamentadas” e com métodos de privatização amplos de modo que qualquer um ou a 

combinação de muitos modos podem ser selecionados com base em sua adequação para o 

empreendimento em processo de privatização.  

 Embora o processo de privatização exigisse a transparência, e a despeito do fato de 

que várias privatizações tenham ocorrido sob procedimentos abertos, era ainda presente “um 

certo mistério e suspeita” por muitos no Brasil quanto ao propósito da privatização 

(Documento 24, p. 4). Diante da relutância ainda presente, e a fim de receber do público 

amplo apoio ao programa, para o Banco Mundial, deveria ser dada maior ênfase à divulgação 

das razões para a privatização e dos benefícios esperados que sejam dela derivados. Assim, 

por meio da exploração e divulgação dos benefícios das privatizações, mostrava-se o 

empenho do Banco para a desmistificação do processo, havendo dois benefícios específicos 

que foram abordados com maior ênfase nesses relatórios (Documento 27). O primeiro é o 

efeito dinâmico sobre o crescimento da renda e o emprego que o programa de desestatização 
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promete. O segundo seria que a reorientação dos recursos do governo oferece a oportunidade 

de direcionar a atividade governamental para os setores sociais, como saúde e educação.  

 Um elemento adicional de credibilidade ao processo e a composição dos grupos de 

trabalho para incluir todos aqueles com interesse no processo (trabalhadores e 

administradores, bem como funcionários do governo) aumentariam a aceitabilidade política 

das privatizações. Outro facilitador seriam as possibilidades estrangeiras disponíveis, as quais 

seriam ainda mais significativas. Até o final da década de 1980, os bancos comerciais 

estrangeiros detinham US $ 70 bilhões em dívidas brasileiras e a participação em empresas 

privatizadas não se limitaria, em princípio, aos atuais detentores de dívida. Os trabalhadores 

em empresas privatizadas também poderiam fornecer demanda por ações e a experiência em 

outros países (Chile, Reino Unido) mostrava que as respostas dos trabalhadores a 

oportunidades como ações descontadas são quantitativamente significativas (Documento 24). 

 Conforme padrão dos relatórios do Banco, receitas advindas da privatização em outros 

países em desenvolvimento (inclusive, da América Latina) foram exemplificadas no que diz 

respeito à privatização. Tanto a Argentina como o México dependiam, nos períodos de auge 

da forte crise econômica, de aumentar as receitas por meio de programas massivos de 

privatização. Destaca-se que a privatização forneceu nesses países não apenas um apoio 

temporário à receita, mas também promoveu uma maior confiança na redução permanente do 

desequilíbrio fiscal, já que os gastos com indústrias estatais ineficientes não seriam mais 

necessários. Em contraste, a privatização no Brasil, nos níveis em que estava até então, havia 

elevado o equivalente a apenas 1,5% do PIB em receitas para o Tesouro, com rendimentos em 

dinheiro insignificantes. 

Com a implementação do plano diretor de reforma, foi avaliado pelo Banco 

(Documento 80, p. 116) que, pela primeira vez na história recente do país, “a privatização 

comandava o apoio de grande parte da população e de sua liderança política”. O auge do 

programa de privatização brasileiro ocorreu durante o primeiro mandato do presidente 

Fernando Henrique Cardoso quando 80 empresas foram vendidas, totalizando 73,3 bilhões 

(Documento AN, p. 11). No plano diretor de reforma (Documento I), havia a descrição das 

diretrizes gerais de medidas para fortalecer a privatização no país. Segundo o Banco Mundial, 

as privatizações deveriam ser vistas como “parte de uma política globalmente coerente de 

redução da presença do Estado na economia, com o objetivo de promover o crescimento do 

investimento privado, em um ambiente de regulação mínima”. Mesmo com a urgência em 

superar os efeitos da crise e promover o desenvolvimento nas áreas básicas do país, as receitas 
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de caixa advindas da privatização não deveriam ser utilizadas para cobrir déficits 

governamentais atuais, exceto, no estágio inicial do programa de estabilização. O uso 

extensivo de tais receitas para cobrir os gastos reduziria a pressão por reformas fiscais 

estruturais (ou seja, uma extensa reorganização do estado com um corte de todos os gastos 

desnecessários, juntamente com uma extensa racionalização da estrutura tributária). 

Entretanto, apesar de resultados positivos percebidos pelos especialistas, o processo de 

modificação do aparelho estatal alinhado às propostas de privatização pareciam não surtir 

efeito na prática. Conforme colocado no Documento AH (p. 5), o tamanho do Estado não tem 

mudado substancialmente no continente com os recentes processos de privatização. A partir 

dessa constatação, a principal transformação do Estado, tanto para o Brasil, como para a 

América Latina, não seria a redução do seu tamanho, mas “uma grande mudança na forma de 

realizar seus gastos, ou seja, na sua forma de organização do trabalho”. 

 

6.5.3.3  O conceito de “eficiência” 

  

Desde os primeiros projetos direcionados ao setor público, parte dos relatórios contendo 

os objetivos para a reestruturação continha alguns componentes específicos direcionados à 

eficiência do estado brasileiro. Segundo o Documento 6, em virtude da atribuição de dar alta 

prioridade ao desenvolvimento de capacidades analíticas e de planejamento institucional no 

setor público, o objetivo central desse foco (que representaria 5% dos custos do projeto) seria 

promover a eficiência do estado a partir dos seguintes passos: 

a) Aperfeiçoar suas metodologias de planejamento global, setorial e regional;  

b) Melhorar os métodos utilizados para realizar a avaliação económica dos principais 

projetos de investimento do setor público e analisar os programas e projetos no 

domínio do investimento social;  

c) Organizar sistemas mais eficazes para monitorar a implementação de programas e 

projetos do Governo e avaliar sua eficácia; e  

d) Realizar avaliações de projetos do setor social e melhorar seu desenho e método de 

avaliação. 

 

O conceito de eficiência estava descrito no projeto de reorganização do aparelho de 

Estado no Brasil. Conforme Documento W (p. 7), o objetivo da reforma era permitir que a 
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administração pública se tornasse mais “eficiente” para oferecer ao cidadão “mais serviços, 

com maior qualidade”. O conceito de eficiência, por sua vez, estaria relacionado ao princípio 

gerencial de racionalização de processos para “fazer mais e melhor com os recursos 

disponíveis”. A partir disso, a redução de custos seria perseguida ao mesmo tempo em que se 

promoveria “a contínua revisão e aperfeiçoamento das rotinas e processos de trabalho, 

simplificando procedimentos, desburocratizando e estabelecendo metas e indicadores de 

desempenho e de satisfação do cidadão”. 

Em outras palavras, para o governo alcançar a eficiência do setor público, seria necessário 

o enfoque em três áreas principais: redução dos gastos do governo por meio da eliminação de 

subsídios e da liberalização de preços, privatização de ativos estatais e estimulação do maior 

número possível de ações para o funcionamento privado. Era mencionado ainda que essas 

opções iam além do âmbito de um relatório sobre política comercial e que deveriam, portanto, 

ser objeto de uma análise mais aprofundada, dizendo respeito a várias questões: o nível 

adequado de impostos e subsídios ao comércio; como fornecer estabilidade à taxa de câmbio 

real; e unificar os mercados de câmbio (Documento 25). 

 As áreas mais “fracas”, isto é, as áreas mais necessitadas dessas políticas de eficiência 

eram aquelas que exigiam um compromisso de longo prazo com a reforma proposta, tendo 

como baseada a reestruturação de empresas públicas, o monitoramento do orçamento, o 

planejamento de investimento federal plurianual e a reforma administrativa (Documento 25, 

p. vii). A instabilidade do governo brasileiro e a inflação tiveram um efeito generalizado na 

execução do projeto, uma vez que o “fracasso em lidar com a estabilização” significou que os 

orçamentos de investimento eram alvos de cortes de gastos. Ademais, os fundos de 

contrapartida foram reduzidos a níveis incompatíveis com as recomendações de 

reestruturação do projeto ou com as recomendações sugeridas pelas auditorias de desempenho 

regidas pelo Banco Mundial. Os componentes que não puderam executar as atividades 

originalmente planejadas continuaram impossibilitados de desembolsar e tiveram seus fundos 

realocados. 

O Estado eficiente, bem como os líderes públicos considerados eficientes, passariam à 

população de seu país o sentimento de que a reforma pertence ao povo e não foi imposta de 

fora para dentro. Em muitos países em situação de desenvolvimento, os governos, na década 

de 1990, estavam cada vez mais conscientes de como encontrar “formas de melhorar” a partir 

da "voz" do povo e de sua responsabilidade pública. No desafio de prestação de contas desses 

países, isso significaria informar e influenciar as decisões, ações, além de responsabilizar’ 
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]~çlkjgfd-. indivíduos e organizações pela gestão do Estado (Documento 92). Por 

consequência, a reforma do Estado requereria, portanto, “a cooperação de todos os grupos da 

sociedade”. Na perspectiva do Banco Mundial, na história da assistência ao desenvolvimento 

de países marginalizados, entretanto, o mais urgente era a facilitação dos meios externos para 

promoção do crescimento econômico e desenvolvimento estrutural. O apoio de órgãos e 

países estrangeiros estaria influenciado diretamente na capacidade de remodelação do Estado, 

ajustando o papel à capacidade de fortalecimento estatal e removendo os obstáculos à 

mudança. Conforme apontado no Documento 94 (p. III, grifo da autora):  

Contudo, se alguma coisa nos ensina a história da assistência ao desenvolvimento, 

essa lição é a de que o apoio externo pouco pode  realizar quando falta a disposição 

interna de reformar. O bom governo não é um luxo, mas uma necessidade vital 

do desenvolvimento. 

 

 A busca pela eficiência era colocada como tópico para discussão sobre “barreiras para 

o desenvolvimento” em países subdesenvolvidos (Documento 26). As preocupações 

econômicas do governo brasileiro, nos últimos anos, centraram-se nos desequilíbrios 

macroeconômicos internos e externos e a política comercial tornou-se, nos anos 80, 

principalmente, um instrumento que tentava abordar essas preocupações. Os representantes 

brasileiros passaram a estar cientes de que, por essa razão, a política comercial na década de 

1980 não atendeu bem aos objetivos de “eficiência e modernização”. Esses princípios eram 

descritos literalmente como os objetivos da reforma proposta no plano diretor de 1995 

(Documento I, p. 7), como, por exemplo, prosseguir “no sentido de uma administração 

pública que chamaria de “gerencial” baseada em conceitos atuais de administração e 

eficiência e voltada para o controle dos resultados e descentralizada para poder chegar ao 

cidadão que, em uma sociedade democrática, é quem dá legitimidade às instituições e que, 

portanto, se torna “cliente privilegiado” dos serviços prestados pelo Estado”.  

Assim, o governo brasileiro adotou uma reforma comercial como “um acessório para 

objetivos de reforma mais amplos” que aumentaria o volume de comércio, diminuindo os 

impedimentos. Assim, a política de importação seria baseada mais no mecanismo de preços 

das tarifas e menos nas barreiras não tarifárias, e o regime de exportação seria racionalizado e 

forneceria menos subsídios. Conforme descrito no Documento H (p. 7), em resumo, a 

eficiência estaria dependente de alguns elementos aduados para o funcionamento do aparelho 

estatal:  

A melhoria da eficiência exigirá também a descentralização dos serviços, 

aproximando-os da sociedade e do cidadão, retirando do Estado atividades que 
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possam ser melhor executadas por entidades públicas apoiadas pelo Estado. 

Também será indispensável redefinir os mecanismos de controle convencionais, 

voltados para o controle de processos, burocratizado e ineficaz, redirecionando-os 

para a avaliação de resultados. 

 

 Na percepção do Banco Mundial, os formuladores de políticas brasileiras eram 

“compreensivelmente cautelosos” (Documento 31) quanto à reversão de políticas de 

autossuficiência que estavam em vigor há cerca de quatro décadas. Não obstante, a tarifa 

reformada continuaria a fornecer níveis médios de proteção consideravelmente maiores do 

que qualquer coisa que possa ser encontrada nas economias de mercado industrializadas. A 

experiência da reforma política em outros lugares havia sugerido que os formuladores de 

políticas não precisam ser tão temerosos quanto costumam ser no que diz respeito aos efeitos 

destrutivos de uma reforma política inicial que substitua os controles diretos de importação 

por tarifas.  

 Nessas circunstâncias, as recentes reformas estariam associadas à eficiência de 

funcionamento a partir de princípios racionais de controle e direcionamentos (Documento 40). 

As fraquezas da estrutura de empresas públicas no Brasil eram “amplamente aceitas”, 

dificultando os princípios de reforma classificados pelo Banco. De forma geral, as empresas 

públicas variavam significativamente entre si, sendo algumas delas “bem administradas e 

eficientes”. O setor como um todo, no entanto, era classificado como ineficiente por vários 

critérios, notadamente, a falta de lucratividade e de intensidade de capital, tendo também 

gerado déficits significativos nos últimos anos, em parte, devido às políticas governamentais 

de preços, justificando, por isso, a necessidade de reformas estruturais efetivas no setor.   

 Para reverter esses déficits, a eficiência, por meio de reorganização da forma de 

atuação do Estado, estaria dependente de algumas ferramentas e instrumentos para aumentar a 

qualidade dos serviços públicos a serem prestados. Nesse sentido, conforme descrito no 

Documento AF, foram implementadas no país medidas como contenção de despesas de 

pessoal, controle sobre a folha de pagamentos, programação de auditorias, programas de 

desligamento voluntários no quadro de funcionários, entre outras ferramentas. Esses 

instrumentos, classificados como “controle gerencial de custos”, estavam de acordo com os 

princípios do Banco Mundial de eficiência dispostos para a administração do setor público 

(Documento 84). 
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 Esses instrumentos foram listados como típicos para objetivo de reforma nas 

considerações preliminares do Documento AJ (p. 85), sendo o principal desafio atrelado à 

gestão macroeconômica “por elites tecnoburocráticas isoladas” (p. 86): 

 

Tabela 9: Listagem de instrumentos compatíveis com o objetivo de reforma divididos por primeira e segunda 

fase de reforma. Fonte: Documento AJ, p. 85. 

 

6.5.3.4  Questões envolvendo funcionários e ciência 

 

 A partir da ordem de privatizações das empresas públicas, uma atenção especial 

deveria ser dada aos interesses dos funcionários. Aqueles que permanecessem empregados 

deveriam participar do destino do empreendimento, adquirindo ações em condições de 
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concessão e alguns trabalhadores seriam deslocados como parte do processo de privatização, 

o que aumentaria a eficiência. Por esse motivo, atritos naturais levariam, no curto prazo, a 

alguma redução na força de trabalho ou até a esquemas de aposentadoria antecipada.  

 Embora mudanças nesses aspectos fossem inevitáveis com as mudanças estruturais no 

setor público, alguns benefícios eram descritos. Segundo apontado no Documento 29, o 

projeto de privatizações e de aprimoramento para eficiência do setor público aumentaria a 

capacidade de recursos humanos em ciência, melhoraria a eficiência da alocação de recursos 

em ciência e tecnologia e promoveria maior compreensão e debate público sobre políticas que 

afetam o retorno do investimento em pesquisa e treinamento em ciências. Por meio desses 

benefícios, as transformações no que tange ao funcionalismo público aumentariam o 

crescimento econômico, fortalecendo a capacidade do Brasil de responder e adaptar a ciência 

e a tecnologia às condições locais. Havia uma estimativa de os beneficiários dos projetos para 

o setor público, para essa adaptação, incluíssem 2.400 cientistas brasileiros, 6.600 estudantes 

de ciências, 25.700 estudantes de graduação, 135.000 professores primários e secundários, 

5.400.000 estudantes, 7.300 técnicos, 80 institutos de pesquisa, 60 universidades e um número 

indeterminado de outros usuários de ciência e tecnologia e serviços de informação. 

 A mudança institucional, incluindo a incumbência de decisões à comunidade científica 

e a descentralização do sistema de importação, bem como o fortalecimento da capacidade 

analítica e de planejamento do próprio governo, seria um processo delicado e complexo. O 

risco de que essas mudanças não seriam solidificadas ou que os fundos de contrapartida não 

seriam disponibilizados foi minimizado pelo forte apoio ao projeto, especialmente, pelo seu 

objetivo de tomada de decisão descentralizada, pela comunidade científica como um todo, 

pela considerável influência desse grupo sobre o Governo, pela alta qualidade de funcionários 

governamentais recentemente nomeados responsáveis pelo setor e por revisões anuais e 

intermediárias mandatadas pelo projeto (Documento 47).  

 O objetivo de incentivar a inovação tecnológica, bem como maior integração entre a 

comunidade científica com a força de trabalho do funcionalismo público no setor privado, 

seria a instabilidade macroeconômica continuada, bem como as restrições comerciais e outras 

restrições à concorrência. Esse risco seria parcialmente minimizado por meio de estudos 

apoiados pelo projeto, bem como por meio do diálogo global do Banco Mundial com o 

Governo sobre essas questões. Como um meio de aumentar a concorrência, o governo 

eliminou recentemente a maioria das restrições quantitativas às importações e está 

implementando uma série de medidas adicionais que, eventualmente, ajudarão a aumentar os 
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retornos econômicos de longo prazo para o investimento em ciência, segundo consta no 

Documento 29.  

 As políticas salariais e de emprego do setor governamental parecem ter sido mal 

aconselhadas do ponto de vista a partir das adaptações estruturais e científicas e da redução da 

pobreza. Durante a recessão, essas políticas trabalhistas ajudaram a manter o emprego no 

setor formal, embora com salários mais baixos. Entretanto, não seria possível estimar o custo 

dessas políticas em termos de perda de produção no setor privado (causada pelo 

financiamento do déficit), visto que nem mesmo dados científicos sobre as mesmas condições 

permitiriam estimar quantos desses empregos foram destinados a famílias pobres ou famílias 

quase pobres (Documento 47).  

 Dessa forma, não era possível avaliar seu impacto líquido durante a recessão, mas, em 

parte, devido à compressão salarial, suspeitou-se que seu impacto negativo sobre a pobreza 

em razão do aumento do déficit durante esses anos foi baixo. No entanto, como os salários do 

governo começaram a se recuperar nos anos intermediários da década e os índices de emprego 

continuaram aumentando, os custos com pessoal em todos os níveis de governo tornou-se um 

importante item de despesa, crescendo 30% em termos reais, entre 1985 e 1988, para quase 

9% do PIB, devendo o financiamento dessas despesas ter um custo de produção no mesmo 

período. Além disso, como os funcionários do governo, com cinco anos de serviço ou mais, 

receberam mandato permanente de acordo com a nova constituição, a generosidade do 

governo durante esses anos, provavelmente, tornaria a passagem da década de 1990 mais 

tranquila no que tange às transformações previstas (Documento 51). 

 De fato, as questões trabalhistas no Brasil, em contexto das reformas, eram regidas, 

basicamente, por dois aspectos: o político e o econômico (Documento AL). Afinal, os 

cenários de crescimento e ajuste nos anos 90 sugeririam que o Brasil ainda pode se estabilizar 

e retornar a uma trajetória de crescimento sustentável na próxima década e que tal curso traria 

significativa redução da pobreza. Segundo o Banco Mundial (Documento 42, p. 5, “Quem 

paga a conta?” do ajustamento e diminuição da pobreza): 

O truque para entrar neste curso virtuoso (de crescimento  econômico) é que todos 

os grupos (incluindo os pobres) sofram uma perda de curto prazo. A perda seria 

apenas de curto prazo se a estabilização fosse eficaz dentro de um prazo muito 

curto e a confiança do investidor trouxesse um ressurgimento do investimento 

privado.  
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A ausência de restrições econômicas “imediatas e diretas” aumentaria a importância 

do contexto político para a compreensão das relações de trabalho no setor público 

(Documento AL, p. 13). Essa natureza política era considerada como uma das principais 

diferenças entre as relações trabalhistas do setor público e do setor privado. O desafio do setor 

público, por essa natureza política, estaria em ter que (Documento AL, p. 13): 

[...] conciliar papéis e interesses nem sempre congruentes, tais como seu papel de 

empregador (com as preocupações inerentes), seu papel de autoridade responsável 

pela política econômica e monetária do país e seu papel como formulador de 

políticas, inclusive as que se referem às relações de trabalho [...] 

 

 A natureza de trabalho era também semelhante à realidade de outros países em 

desenvolvimento (Documento AL, p. 17). Quase a totalidade dos países da Organização para 

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) negociava, com seus respectivos 

servidores públicos, formas de consulta ou negociação coletiva institucionalizada para a 

determinação das condições de trabalho e remuneração. Em contraposição, na maioria dos 

países em desenvolvimento e/ou emergentes, ainda prevalece a doutrina da determinação 

unilateral pelo Estado, como no Brasil.  
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Tabela 10: Exemplos de países desenvolvidos e membros da OCDE listados como exemplo de comparação 

sobre o relacionamento do setor público para condições de trabalho e remuneração. Fonte: Documento AL, p. 

17. 

 

Em consonância com as orientações acima, uma lista de propostas específicas deveria ser 

seguida a fim de melhorar os serviços em fundos financeiros públicos do país a partir de 

reformas para a privatização (Documento I). Ainda, a securitização de vários tipos de dívidas 

/ obrigações sociais públicas deveria ser implementada para tornar essas dívidas elegíveis 

como moedas de privatização, a saber (Documento 67): 

a) Fundo de Garantia do Trabalhador Social (FGTS): possui patrimônio líquido total de 

US $ 27 bilhões (para cobrir o seguro de emprego do trabalhador proporcional ao 

tempo de trabalho acumulado). Uma parte do dinheiro acumulado do FGTS no país 

poderia ser convertida em participação acionária em empresas privatizadas, criando, 

assim, uma carteira de melhor qualidade para o Fundo. 

b) Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS): o sistema nacional de previdência 

social poderia ter a opção de oferecer aos beneficiários de pensões e benefícios o 

direito de optar por receber uma certa parte de pensões e benefícios sob a forma de 

ações privatizadas em condições privilegiadas.  
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c) Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS): o fundo que cobria o 

descasamento do saldo credor-devedor nos programas oficiais de financiamento 

habitacional (valor estimado em cerca de US $ 20 bilhões) estava fortemente 

deficitário, e também poderia ser financiado pelos recursos do processo de 

privatização. 

  

A implementação das medidas acima requereria ajustes, mas o princípio era claro na 

redação do Banco Mundial: o Tesouro e o sistema de seguridade social poderiam pagar uma 

parte de sua dívida atual e futura devida a fundos sociais, transferindo-lhes ações de empresas 

estatais, o que permitiria aos gestores dos Fundos cumprir as suas obrigações para com os 

seus passivos. Era descrito de forma literal que havia a necessidade de fomentar a privatização 

também nos níveis estadual e municipal, sendo os principais aqueles estados de grande 

importância para o país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Em segundo plano, 

era considerada a privatização importante até mesmo nos estados de tamanho médio, bem 

como nos grandes municípios que possuem extensa lista de empresas estatais que podem ser 

objeto de programas de privatização (Documento 67).  

 

6.5.4  Ideia de “Reforma” 

 

 Desde os documentos da década de 1980, o termo “reforma” esteve presente nos 

projetos idealizados pelo Banco Mundial para o Brasil. Conforme Documento 6, a ideia de 

reforma da estrutura governamental no país era acompanhada de conceitos e métodos 

utilizados no planejamento global e na preparação de documentos-chave de planejamento, 

como o Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico, o Plano de Metas e o programa 

plurianual de investimentos públicos. Esses projetos, considerados fundamentais para as 

projeções de crescimento na década de 1990, deveriam ser revisados e redefinidos, levando 

em conta que, em um ambiente democrático, a formulação de políticas públicas deve ser 

muito mais participativa e o processo de tomada de decisão mais descentralizado. Conclui-se 

que as instituições públicas precisam receber orientação técnica adequada em suas ações de 

planejamento, na elaboração de projetos e submetê-los a um processo adequado de análise 

técnica e econômica. Ao mesmo tempo, seriam propostos métodos para alcançar uma melhor 

integração das políticas setoriais e gerais do Governo. Esse subcomponente, a ser realizado 
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em um período de quatro meses, envolveria 12 meses de serviços de consultoria a serem 

financiados pelo Banco.  

 Dessa forma, desde os anos 1980, a ideia de reforma era, por vezes, discriminada a 

partir dos métodos estruturados de planejamento para mudança, independentemente do setor 

público.  A ideia de reforma também era relacionada à parte fiscal e financeira do governo 

brasileiro desde a década de 1980. Do final de 1987 a 1989, houve uma série de reformas, 

“sem precedentes nos padrões dos anos 80” (Documento 25), na direção de um maior uso de 

tarifas e redução do uso de barreiras não tarifárias. As mais importantes foram: reforma 

tarifária (redução do nível médio e variação das taxas totais e redução da extensão das 

concessões preferenciais) e o aumento do tamanho dos programas de importação.  

Além da própria palavra “reforma”, passaram a ser descrito passos para melhorias de 

capacidade estatal, o que seria possível somente se “houver uma mudança nos incentivos para 

a atuação do Estado e suas instituições”. Ainda que não fosse fácil aceitar a mudança, os 

esforços de assistência técnica, ao longo de decênios, destacariam o fato de que se trata tanto 

de mudar os incentivos que determinam o comportamento como de proporcionar treinamento 

e recursos. Os passos para essas melhorias estariam em encontrar “regras e normas” que 

criassem incentivos para que os órgãos e as autoridades do Estado atuassem a favor do 

interesse coletivo e, ao mesmo tempo, coibissem as ações arbitrárias. Esse apoio mútuo entre 

a capacidade institucional do Estado e os grupos pertencentes à sociedade civil contribuiria 

para aumentar a efetividade do governo do país, fortalecendo os meios democráticos para a 

formulação de políticas de governo (Documento 94). 

 Esses argumentos em prol da reforma eram “amplamente” aceitos no Brasil e 

iniciativas importantes sobre reformas estruturais foram empreendidas em comum acordo 

entre o Banco Mundial e o governo brasileiro na década de 1990. Entretanto, duas 

características diferenciavam a agenda de reformas do Brasil daquelas de outros países 

estabilizados bem-sucedidos. Primeiramente, o Brasil havia iniciado reformas estruturais 

antes e não após a estabilização. Embora houvesse evidências de um impacto positivo na 

produtividade, especialmente, na indústria, o país ainda não contava com “amplos ganhos da 

reforma estrutural, na forma de uma mudança para o crescimento liderado pelo investimento 

privado”. Sem grandes sucessos perceptíveis aos moldes do Banco, nenhum impulso que 

poderia sustentar e aprofundar as reformas foi percebido. 

 Em segundo lugar, em parte, como consequência das opções políticas escolhidas para 

a década, as reformas estruturais no Brasil foram realizadas lentamente e, por isso, a 
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velocidade com que a estabilização macroeconômica deveria ser implementada era bem mais 

lenta que a ideal. Conforme foi descrito em documento, sem uma reforma estrutural mais 

rápida e mais profunda, o apoio às rigorosas políticas macroeconômicas necessárias à 

estabilização não se sustentaria, principalmente, para as áreas-chave do governo para 

desregulamentação, privatização e comércio. A adoção das medidas propostas daria um forte 

sinal do compromisso do governo com a mudança, reduziria os custos burocráticos que 

atualmente são suportados pelas empresas e forneceria um estímulo, do lado da oferta, para o 

crescimento em um momento em que seria necessária uma gestão rigorosa da demanda. 

 Conforme o padrão dos relatórios do Banco Mundial sobre o Brasil, já visto na 

descrição de outras temáticas, para a reforma fiscal, tarifária e financeira do governo 

brasileiro, havia uma descrição dos passos a serem seguidos, quase de maneira sequencial, 

para atingir os objetivos propostos conforme aconselhado pela instituição mundial. Uma 

pretensão com a “ousada’ (Documento 25) reforma financeira proposta pelo Banco ao no 

Brasil seria integrar os mercados financeiros para assegurar uma intermediação eficiente de 

fundos e baixos custos de transação de modo que as diferenças nas taxas de juros refletissem, 

principalmente, as preferências de tempo e os riscos percebidos pelo mercado (Documento 

27). Atingir esse objetivo amplo envolveria os seguintes passos: primeiramente, reduzir a 

segmentação de crédito e a interferência do governo nos mercados de crédito; posteriormente, 

aumentar a concorrência bancária e eficiência da intermediação financeira para, então, 

melhorar a transparência e a divulgação de informações; em terceiro lugar, seria possível 

promover o fortalecimento dos regulamentos prudenciais e das práticas de supervisão do 

Banco Central; e, enfim, aumentar a estabilidade financeira e o controle monetário. 

 Em documentos elaborados para as reformas de diferentes naturezas para o governo 

brasileiro (Documento 25, sobre reforma taxativa; Documento 32, sobre reforma comercial; 

Documento 33, sobre reformas estruturais; Documento 45, sobre reformas propostas em 

municípios; Documento 49, sobre reforma em telecomunicações; Documento 62, sobre 

reformas no Ensino Superior; Documento 71, sobre reformas de crédito; Documento 93, sobre 

reforma financeira e Documento 97, sobre reforma agrária), era possível perceber pontos de 

concordância entre os representantes do Brasil e os do Banco Mundial. No Documento 28, a 

estratégia do governo brasileiro, com a qual o Banco concordava, era empreender reformas 

em fases. A primeira fase concentrava-se na eliminação de certos programas de crédito 

dirigidos e subsidiados, aumentando a concorrência no sistema bancário, facilitando as 

restrições à entrada, reduzindo a segmentação institucional, melhorando a transparência e 
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fortalecendo as regulamentações bancárias e as práticas de supervisão. Essa fase da reforma, 

inclusive, seria “o primeiro grande passo na eliminação de distorções de mercado induzidas 

por políticas”. Enfim, essas reformas seriam melhores empreendidas por meio de um 

empréstimo de investimento do que por um empréstimo de ajuste porque, ao emprestar à 

instituição responsável pela implementação das reformas, o Banco Mundial teria “um diálogo 

mais direto sobre o programa de reforma de políticas”. 

 No Brasil, a ideia de reforma estava intrinsicamente ligada à ideia de promoção, de 

fato, de novas políticas. Conforme apontado no Documento W (p. 7), o interesse do governo 

com a reforma era declaradamente “impedir que os gastos aumentem, consumindo os recursos 

do Estado”, sem que haja uma contrapartida de eficiência e qualidade nos serviços prestados. 

A atual Constituição impõe obstáculos de difícil remoção para a aplicação de políticas 

voltadas para a cobrança de desempenho do serviço público e para a racionalização das 

despesas. Em alinhamento com o proposto pelo Banco Mundial, como consta no Documento 

51, o tipo de gestão para o desenvolvimento teria que envolver a padronização de políticas 

públicas “a partir de quadro com alta capacitação técnica, revisão de estruturas e 

competências do órgão federal, descentralização para melhoria do desempenho gerencial na 

prestação de serviços, fortalecimento da capacidade regulatória do estado e melhoria de 

desempenho de serviços públicos, além de autonomia administrativa a partir de racionalização 

de processos” (Documento 51). 

 Entretanto, assim como em outros projetos, alguns pontos sobre as reformas sugeridas 

pelo Banco Mundial se constituíam em divergências com o governo brasileiro. Na avaliação 

da instituição, as investigações acerca do planejamento de reformas, geralmente, produziam 

informações conjeturais, e não estatísticas, para a tomada de decisões. Uma política de 

estabilização, particularmente, em seus aspectos fiscais, que não adote as medidas estruturais 

necessárias, deve ser vista como reversível, não durável e, portanto, não crível, sendo 

essenciais várias reformas estruturais para reduzir o déficit fiscal em um nível sustentado. Ao 

mesmo tempo, com a possível exceção de reformas nos programas sociais, o reforço estrutural 

não poderia ser introduzido e apresentado em um ambiente macroeconômico tão volátil 

quanto no Brasil da década 1990. Tais reformas deveriam, portanto, ser contempladas apenas 

no contexto de uma política de estabilização.  

A crise macroeconômica proporcionou um senso de urgência às mudanças políticas e, 

por isso, deveria ser mais fácil introduzir reformas que normalmente enfrentariam uma 

resistência política substancial, “muitas vezes esmagadora”. Sobre esse ponto específico, o 
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Banco Mundial utilizava, na redação do relatório, outras duas características já vistas em 

outras áreas: a utilização de exemplos de outros países em desenvolvimento e o 

aconselhamento por senso de urgência, conforme citação abaixo (Documento 33, p.30): 

Experiências em muitos outros países sugerem que, em tempos de crise, grandes 

reformas estruturais podem passar; se essa oportunidade for perdida e as reformas 

fundamentais forem adiadas, elas provavelmente serão arquivadas por muitos anos 

ou totalmente evitadas. 

 

Uma frase utilizada pelos especialistas brasileiros que resumiria esse senso de 

urgência era a identificada no Documento W (p. 10): “O Estado deixa de ser um obstáculo à 

retomada do desenvolvimento econômico”. Em outras palavras, não seria abandonado todo e 

qualquer projeto de governo para o Estado, ainda que o mesmo se encontrasse ineficiente e 

excessivamente burocrático. As experiências gerenciais realizadas pelo mundo mostravam, na 

realidade, que o fundamental para uma administração eficiente seria uma “burocracia ágil, 

moderna, capaz de planejar e promover as condições necessárias para o crescimento 

sustentado e socialmente justo. 

Em entrevista, o ex-ministro Bresser Pereira Informou o apontamento do Banco 

Mundial para o governo brasileiro: “terminar a reforma burocrática” antes da reforma 

gerencial. Conforme apontado por Barros (2017, p. 239): “O Banco Mundial foi 

rigorosamente contra a reforma gerencial. Não apenas contra a minha, também contra lá fora, 

mas esta era outra coisa, eles nem sabiam; eram mal informados. Me lembro muito bem que 

no Canadá, muitos anos depois, vi uma professora da área de gestão pública dizendo que o 

Banco Mundial apoiou a reforma gerencial, mas ela estava mal informada. Ela é de esquerda. 

Sou solidário a ela por ser de esquerda, eu também sou. Mas a desinformação da esquerda às 

vezes é lastimável. Cheguei no ministério no começo de janeiro de 1995. Quando foi próximo 

a maio, recebi a visita de cinco ou seis técnicos do Banco Mundial e contei qual era minha 

reforma. Eles ouviram e foram embora, e fiquei sem saber deles durante três anos. Três anos 

depois, em 1998, no último ano do meu ministério, eles me convidaram para fazer uma 

palestra na conferência anual de treinamento interno dos funcionários do Banco que ocorreria 

ao lado de Washington, na universidade de Mariland. É uma enorme reunião, com mil 

técnicos e eu era um dos convidados. Fiz um debate feroz contra três técnicos do Banco 

Mundial que tinham sido escalados para discutir comigo porque eles eram contra a reforma. 

Qual era o argumento deles? Eram contra por uma questão de sequencing. Eu tinha inclusive 

resposta padrão para isso. Primeiro vocês querem que terminemos a reforma burocrática e 

depois, quando tivermos competência para isso, aí sim faríamos a reforma gerencial”. 
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O esquema de reforma para estabilização de curto prazo apresentado pelo Banco 

Mundial deveria ser visto (e de forma normativa) como um pacote que, para ser bem-

sucedido, deveria “ser adotado na sua totalidade”: Essa seria uma estrutura que “entraria em 

colapso se um de seus blocos de construção fosse removido ou se seu tamanho não estivesse 

calibrado corretamente em relação aos outros blocos”. Havia na redação, apesar da tonalidade 

rígida exposta pelo Banco Mundial com relação à ideia de reforma, uma certa flexibilidade do 

projeto: “Isso não significa que nenhuma substituição seja possível (Documento 33, p. 31). 

Assim, por exemplo, mais de um imposto pode substituir menos de outro, ou um instrumento 

de política monetária pode, com maior dificuldade, ser substituído. Entretanto, era descrito na 

redação que “os principais instrumentos devem ser todos usados em conjunto, na direção e 

ordens de grandeza que são indicadas” (Documento 33, p. 31). A experiência das políticas de 

estabilização da Argentina (que tiveram que ser planejadas com grande rapidez) ofereceram 

uma lição clara: “uma política fracassaria se seus componentes estruturais essenciais (de 

políticas fiscais, monetárias e cambiais) não fossem implementados integralmente e em 

conjunto com entre si. Se as medidas de reforma não forem vistas como tentativas 

substanciais e sérias, também não será visto como credível, e as reformas falhariam” 

(Documento 33, p. 31). 

As propostas de reforma para o Brasil não se restringiam ao nível macroeconômico ou 

para estruturas relacionadas ao governo federal. Níveis mais específicos do país, atingindo 

estruturas estaduais e municipais, também eram abordados pelo Banco Mundial (Documentos 

45 e 49). Exclusivamente, para o nível municipal, era proposta uma agenda de reformas 

(Documento 45) para fortalecer o setor municipal do Brasil e promover, em muitos casos, 

“uma mudança drástica da presente situação”. Esse seria mais um indicativo, para além da 

ideia de construção de “reforma”, do modelo de funcionamento governamental pautado na 

descentralização. Essa agenda propunha ainda reformas nas responsabilidades por nível de 

governo, reformas no projeto geral de transferências, reformas na gestão de despesas e 

receitas e estipulação de prazos para implementação de reformas. 

Ainda que a projeção de reformas se direcionasse para a estabilização municipal, era 

ainda apontada a necessidade do ajuste macroeconômico e a estabilização para o Brasil como 

um todo, o que exige melhorar a eficiência do investimento e implementação do governo 

local, bem como instituir reformas nas finanças municipais. Além disso, essa proposição daria 

sentido ainda mais para as propostas de descentralização do aparelho estatal. O fortalecimento 

dos municípios permitiria a mobilização de receitas próprias e mais prestação eficiente de 
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serviços, seja diretamente ou por meio de subcontratação e monitoramento de provedores 

privados. 

Por fim, alguns aconselhamentos para a reforma eram também indicados para o 

funcionamento de empresas privadas. O Documento 70 sugere reformas nos direitos de 

propriedade e controle de empresas. O espírito da reforma do direito das sociedades poderia 

facilitar a questão dos diferentes tipos de escassez, em vez de forçar alterações nas proporções 

de ações preferenciais não votantes e de desvios comuns. Essas mudanças compulsórias 

podem resultar em recompensas do mercado público e promover o investimento.  

 Outro ponto era promover reformas para fortalecer os direitos dos acionistas 

minoritários. A reforma da lei das empresas, por exemplo, deveria contemplar várias formas 

de acionistas minoritários. Além disso, meios para aumentar a eficácia dos 'conselhos fiscais' 

que têm participação minoritária e preferencial devem ser pagos. No caso do ressurgimento da 

inflação, o pagamento de dividendos deveria ser indexado do final do exercício até a data do 

pagamento. As empresas deveriam, enfim, por meio dessas mudanças, manter sua 

flexibilidade na definição do formulário. 

 

6.5.5 A relação entre investimentos educacionais e “progresso” 

 

 O Banco Mundial trabalhava periodicamente com os países membros para estudos 

sobre os setores sociais. Esses estudos setoriais identificavam problemas, apresentavam 

possíveis soluções para esses problemas e recomendações para mudanças de políticas. A 

distribuição desses estudos é normalmente restrita a representantes oficiais dos países 

membros e organizações internacionais. Se um determinado estudo levanta questões de 

preocupação especial, no entanto, e se apresentar análises de utilidade e interesse tanto dentro 

como fora do país, o Banco, com o acordo do governo interessado, pode disponibilizar o 

estudo a um público mais abrangente.  

 Conforme visto na seção dedicada à abordagem do Banco Mundial sobre a redução de 

pobreza no país, havia uma orientação para o desenvolvimento da educação inicial, sendo esse 

um dos principais setores sociais abordados pela instituição mundial nos documentos. Desde a 

década de 1980, havia projetos direcionados à melhoria da estrutura educacional do país com 

foco na educação básica, com vistas a alcançar os seguintes objetivos principais (Documento 

3): 
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 a) Melhor acesso à educação básica para a população rural por meio de instalações 

escolares adicionais e introduzindo e / ou fortalecendo a "nuclearização", visando, sempre que 

possível, melhorar o acesso e as instalações escolares novas e existentes;  

 b) Maior eficiência, reduzindo o abandono e a repetição por meio de melhorias na 

infraestrutura e nos serviços disponíveis nas escolas;  

 c) Melhoria da qualidade da educação por meio de revisões pedagógicas dos currículos 

e materiais de aprendizagem.  

 Conforme o padrão dos documentos do Banco Mundial, no que tange aos 

investimentos no ensino primário, as lições aprendidas com outros países em situações de 

desenvolvimento eram citadas. Nesse sentido, como apontado no Documento 79, o Banco 

Mundial foi “mais bem-sucedido” onde, por meio de uma série de investimentos em projetos, 

desenvolveu uma estratégia subsetorial para intervenção em educação. Na China, por 

exemplo, os empréstimos para projetos na área envolveram diferentes níveis do subsetor de 

forma a fortalecer o sistema de ensino superior. Essa ação do Banco era dedicada às 

intervenções nos setores básicos da educação básica, conforme teses de Ribeiro Filho (2006) e 

Melo (2012). 

 Além das obras estruturais, a indicação do Banco Mundial era também para estudos 

sobre as finanças no setor educacional. O estudo do setor educacional de finanças no Brasil 

não apenas cumpre o objetivo a que se propõe, conforme o que é disposto para a educação 

básica, mas também poderia, com maior circulação, ser útil no debate brasileiro sobre reforma 

constitucional e descentralização no financiamento e provisão de educação. Além disso, a 

natureza do estudo identificaria os tipos de problema de equidade e eficiência que eram 

frequentemente encontrados entre os membros mutuários do Banco. 

 O ensino superior público recebia, na época, uma parcela significativa das verbas para 

educação do governo federal, mas também era verdade que a qualidade do ensino de 

graduação precisava ser melhorada. Para melhorar os problemas de equidade, as disparidades 

de gastos no ensino fundamental precisavam ser reduzidas. O meio mais “óbvio” para reduzir 

essas disparidades regionais seria o governo federal aumentar o tamanho das receitas totais 

que distribuía por meio do Convenio Único, centralizando as despesas e diminuindo possíveis 

imprevistos. Para melhoria da eficiência, por sua vez, as taxas de repetição, especialmente, na 

primeira série, precisavam ser reduzidas. As estratégias para reduzir a repetição variavam 

desde melhorar a qualidade da instrução até alterar os padrões de promoção ou instituir um 
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sistema de promoção mais flexível ou automático. O custo direto (pessoal e temporal) da 

transferência de receitas educacionais dos governos federal para os níveis estadual e local era 

julgado excessivo e contribuía para a incerteza que esses governos enfrentam em relação aos 

seus orçamentos para a educação. Por consequência, tanto no que se refere às ações para 

equidade como para a eficiência, as estratégias do Banco consistiam em ações políticas que 

poderiam ser adotadas imediatamente para aliviar os problemas mais sérios, impactando 

diretamente no processo de decisão do governo. 

 Conforme apontado no Documento 79, a importância do ensino superior e da pesquisa 

para a acumulação de capital humano e para o crescimento econômico estava, em meados da 

década de 1990, bem estabelecida. Os empréstimos do Banco Mundial para o ensino superior 

e a ciência e tecnologia aumentaram significativamente na década, sendo propostas, em 

virtude dessa evolução e do interesse do governo brasileiro, estratégias de financiamento do 

Banco Mundial para o ensino superior e o desenvolvimento de ciência e tecnologia. A partir 

da experiência obtida com o investimento em educação proporcionado pelo Banco, era 

possível extrair quatro lições de experiência.  

 As propostas de estratégia de longo prazo do Banco Mundial envolviam uma análise 

mais aprofundada dos problemas de finanças educacionais e uma avaliação de opções de 

políticas. Entre as áreas objeto de dedicação com alta prioridade de pesquisa diziam respeito 

às subvenções e recuperação de custos no ensino superior, políticas para reduzir a repetência 

nas escolas primárias e melhorias nas transferências federais de ensino. Entretanto, conforme 

o Documento 11, os investimentos até a década de 1990 não haviam dado certo até então, 

mostrando que os retornos do investimento em educação poderiam ser praticamente os 

mesmos após a expansão educacional.  

 Conforme visto no que tange às políticas de redução de pobreza, os investimentos dos 

países teriam que começar na infraestrutura básica, sobretudo, na educação básica do país, 

uma vez que o ensino primário seria um meio importante de aumentar a produtividade e, 

consequentemente, o crescimento econômico. Entretanto, o Banco Mundial indicava que o 

desenvolvimento econômico do país estaria dependente do fortalecimento de setores de 

pesquisa científica e treinamentos técnicos para as áreas públicas. Segundo o Documento 38, 

era esperado que “muitos países em desenvolvimento” solicitassem assistência do Banco 

Mundial para programas que fortalecessem a pesquisa e o treinamento em ciências. Por 

consequência, era importante (Documento 38, p. 10): 
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(...) adotar uma abordagem setorial ampla para essas solicitações. Isso significa que, 

entre outros elementos, será necessário olhar para o campo da melhoria do ensino de 

ciências nas escolas primárias, fortalecendo a estrutura da pós-graduação, 

descentralizando o processo decisório na concessão de bolsas de pesquisa científica, 

fortalecendo os programas de normas e padrões, incentivando o setor privado a 

investir em P&D e assegurando que as políticas de desenvolvimento comercial e 

industrial sejam adequadas para estimular a inovação tecnológica no médio prazo. 

Reformas fundamentais precisarão ser discutidas em todas essas áreas. 

  

 A partir dessas considerações, o caso brasileiro era importante porque havia buscado, 

em acordo com o governo do país, fazer muitas mudanças institucionais fundamentais, 

especialmente, no processo de tomada de decisões científicas. O propósito dessa capacitação 

estaria em “assegurar o recrutamento contínuo, nos próximos anos, de quadros com alta 

capacitação técnica” (Documento W, p. 8). O programa de educação científica, bem como os 

programas básicos de tecnologia industrial, foram estabelecidos como “de particular 

importância, porque se estendem muito além do simples apoio à pesquisa científica”. Além de 

desenvolver o programa, foram garantidas as mudanças institucionais a serem implementadas 

de acordo com as orientações do Banco Mundial. Entretanto, ainda com a promoção de 

mudanças, ficou claro, ao longo da década de 1990, que tais melhorias não seriam suficientes 

para garantir a inovação tecnológica, já que as condições macroeconômicas precisavam, 

acima de tudo, ser estáveis e as políticas comercial e industrial precisavam encorajar o setor 

privado a utilizar tanto os resultados específicos da pesquisa quanto os recursos humanos 

altamente treinados que aprendem dentro de um ambiente de pesquisa.  

 Nos estudos envolvendo o desenvolvimento do Brasil a partir do contexto latino-

americano (Documento AJ), a melhoria das condições sociais como objetivo de 

desenvolvimento dentro do projeto de reformas tinha como estratégia prerrogativa a reforma 

da educação e dos serviços públicos em uma segunda fase de projeto. 
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Tabela 11: Metas, objetivos e instituições em distintas fases de reformas econômicas. Fonte: Documento AJ, p. 

85 

 

Conforme posto no Documento 50, a relação entre o desenvolvimento econômico do 

país com investimentos diretos em educação primária e superior continuava a ser descrita. 

Para garantir a eficiência de um sistema mais descentralizado, seria necessário que as 

administrações estaduais (e federais) expandissem as seguintes áreas: apoio a escolas 

problemáticas para ajudar a melhorar o desempenho; concepção e implementação de 

programas de formação de professores em serviço; desenvolvimento curricular e desenho, 

além de teste de novos materiais pedagógicos; avaliação escolar e pesquisa sobre 

determinantes do desempenho escolar; administração de "fundos de inovação" especiais para 

incentivar o melhor desempenho escolar.  

De fato, conforme o Documento AD (p. 10), era possível identificar que a capacitação 

era vista como importante elemento para a mudança no setor público. Assim, o 

desenvolvimento promovido pelo setor técnico seria relevante para incentivar o funcionalismo 

público e apresentar a eles meios mais eficientes de trabalho. Com maior motivação, as 

iniciativas de transformação de toda a estrutura tornar-se-iam realidades, passando a ser 

exigida, dessa forma, uma “reestruturação profunda e urgente” no setor público do país.  

Havia também, nesse sentido, o apoio ao fortalecimento do desempenho das escolas 

privadas, sendo as políticas para esse fortalecimento uma parte importante de um programa 

geral para melhorar a qualidade do ensino secundário. O setor privado na educação brasileira, 

particularmente, no nível secundário, é grande, diverso e parece ser razoavelmente 



246 

 

competitivo. Conforme apontado pelo Banco, era sugerido, em vista dos dados do teste de 

aproveitamento, que as escolas particulares (embora tenham grande variação de qualidade) 

poderiam ter, em média, mais custos efetivos do que a maioria da educação pública brasileira 

(Documento 50).  

O novo papel das secretarias de educação pública em todos os níveis do governo 

colocaria uma ênfase muito mais forte no credenciamento, supervisão, avaliação de 

desempenho, pesquisa, assistência técnica e intermediação financeira. Sistemas de escolas 

públicas mais descentralizadas poderiam fornecer aos administradores federais e estaduais 

oportunidades de investir adequadamente, pela primeira vez, no desenvolvimento de 

currículos, treinamento de professores em serviço, testes e avaliação de alunos, avaliação de 

desempenho escolar, revisões de orçamento escolar e alocação de recursos e pesquisa. Em um 

sistema descentralizado, essas funções, criticamente importantes, tenderiam a ser 

subfinanciadas se não fossem tratadas centralmente.  

Dessa forma, questiona-se, conforme as prerrogativas do funcionamento do Estado 

gerencial (debatida no Documento W), sobre até que ponto a descentralização requerida para 

a eficiência da administração pública estaria alinhada com essa proposta de educação. Ao 

trazer elementos do mundo privado, entende-se a dimensão política inserida no aspecto 

institucional da escola como mais um papel a ser assumido pelo Estado, e não em 

capilaridade, conforme a ideia inicial de reforma administrativa. Assim, seria possível criar 

um Estado mais capaz, mas o processo seria lento e exigiria imenso compromisso político. 

Além disso, embora fosse descrito em elementos o caminho a ser seguido para a eficiência da 

burocracia estatal, o desenvolvimento não seria rápido, visto que “Seria preciso que os 

reformadores estejam sempre conscientes das bases sobre as quais estão construindo” 

(Documento 92). Segundo orientação do Banco, para que países em desenvolvimento 

pudessem combater problemas dessa natureza “pela raiz” e lançar as bases de um setor 

público com eficiência, seria preciso que os países se concentrassem em três elementos 

essenciais (Documento 92, p. 54-55): 

1) Centralização na capacidade de formulação e coordenação de políticas: esse 

mecanismo seria o “cérebro” do sistema, uma vez que a concretização de metas 

estabelecidas exigia a conversão das mesmas em prioridades estratégicas. 

2) Eficiência e objetividade nos sistemas de prestação de serviços: a reforma envolveria o 

estabelecimento do devido equilíbrio entre flexibilidade e responsabilidade de 

governo. Para atividades públicas que se prestassem à competição e fossem facilmente 
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especificadas, os mecanismos de mercado e a terceirização dos serviços já poderiam 

contribuir com a eficiência da prestação. 

3) Quadro de profissionais do serviço público com motivação e capacitação: um servidor 

motivado e capaz tecnicamente poderia energizar o setor público, sendo esses 

elementos, portanto, como o “sangue do executivo” de um governo eficiente. Seria 

possível também motivar o bom desempenho dos servidores públicos por meio de uma 

série de mecanismos, dentre os quais, a seleção e a promoção baseadas no mérito, a 

remuneração adequada e um forte espírito de equipe.  

  O setor trabalhista do Estado estaria como elemento para promoção da eficiência a 

partir não somente do desenvolvimento técnico capacitado ou da motivação dessa área. Era 

preciso incitar a concorrência na função pública do estado, promovendo, assim como no setor 

privado, melhorias pelo contínuo desenvolvimento, além de ações meritocráticas. A 

combinação de mecanismos para incentivar a concorrência interna estaria em estruturar um 

sistema de seleção de pessoal baseado no mérito e não no favoritismo, desenvolvendo um 

sistema de promoção interna baseado no mérito e remuneração mais adequada (Documento 

47).   

 

6.5.6 Conhecimento técnico administrativo necessário 

 

 Os investimentos direcionados à educação superior indicariam, indiretamente, o 

conhecimento técnico adjunto para apoio às condições de desenvolvimento do país. Inclusive, 

esse conhecimento não só era apoiado pelo governo brasileiro, como também era a origem do 

interesse e mostrou-se necessário para a implementação dos projetos por parte do Banco 

Mundial. Conforme apontado no Documento 14, desde a década de 1980, o governo brasileiro 

havia solicitado assistência para a identificação de um segundo projeto de formação sob a 

responsabilidade do Ministério do Trabalho em novembro de 1985, cujo objetivo seria 

melhorar a capacidade de resposta da formação profissional às tecnologias em rápida 

mutação.  

 Entre os objetivos relacionados ao desenvolvimento técnico, algumas das principais 

instituições de ensino técnico do país eram consideradas no documento. O investimento do 

Banco Mundial estaria alocado para melhorar a gestão e implementação de políticas e 

programas de capacitação do SENAI, SENAC, SENAR e FUNDACENTRO, além de 
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melhorar a qualidade, relevância e cobertura da formação ofertada pelas três agências de 

treinamento e pela FUNDACENTRO. O financiamento do projeto para apoiar esses objetivos 

seria alocado para o pessoal treinamento, assistência técnica e estudos (41% do total do 

financiamento), bem como para obras, móveis, equipamentos e material didático (59%).  

 Os projetos do Banco Mundial voltados ao desenvolvimento técnico tinham como 

objetivo principal o fortalecimento da gerência central de políticas nesses centros de ensino e 

difusão de ensino técnico e suporte técnico para promover a qualidade dos cursos. Os 

objetivos secundários eram assim listados:  

 a) preparar, até o final da década de 1980, políticas e estratégias revisadas para 

orientar o planejamento e gerenciamento de programas de treinamento a médio prazo, o que 

seria traduzido em planos evolutivos em meados de 1990, e expandir o trabalho e a empresa 

representadas em conselhos de administração e comitês. O projeto forneceria financiamento 

para revisões de apoio ao desenvolvimento de políticas e estratégias.  

 b) concluir e introduzir procedimentos para a revisão periódica dos padrões de 

organização e de pessoal para identificar os requisitos para a mudança e para formar a base 

para o inventário de pessoal, recrutamento e sistemas de planejamento de carreira. O projeto 

proporcionaria financiamento para treinamento de 378 funcionários, no nível local, e 21 

funcionários no exterior, bem como assistência técnica para ajudar no desenvolvimento e 

introdução desses procedimentos; e  

 c) melhorar a capacidade e os processos de apoio à coordenação. Revisão de processos 

com mau funcionamento seria realizada em cooperação com os órgãos federais responsáveis 

pela formulação de políticas. 

Os investimentos no setor técnico, por sua vez, se refletiriam em desenvolvimento 

estrutural do setor público (Documento 15). Os objetivos propostos eram consistentes com as 

políticas e estratégias do governo para fortalecer o arcabouço institucional, a capacidade de 

resposta e as funções do denominado Sistema Nacional de Treinamento Vocacional, bem 

como a formalização de uma área central do ministério de recursos humanos voltado ao 

recrutamento e seleção de profissionais especializados para os setores requerentes. A 

centralização de recursos, ao mesmo tempo que a descentralização das funções relacionadas à 

execução pelo governo, contribuiria para promover o custo-efetividade na provisão de 

treinamento.  
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Além disso, as capacidades institucionais das agências federais seriam melhoradas por 

meio de medidas para: (i) melhorar o papel, funções e impacto do Conselho Federal de 

Recursos Humanos na formulação e coordenação de políticas, e (ii) fortalecer a função de 

apoio técnico da Secretaria de Recursos Humanos. A implementação de políticas e programas 

pelas agências de treinamento seria aprimorada por meio da introdução de práticas revisadas 

de planejamento, programação e monitoramento. Para apoiar esses objetivos, processos de 

formação de políticas (incluindo a participação alargada do sector privado), capacidade de 

planeamento estratégico, sistemas de informação de gestão e estruturas organizacionais 

seriam reforçadas.  

 No âmbito do projeto, diretrizes seriam estabelecidas sobre a divisão das 

responsabilidades de treinamento entre as agências do setor público e entre os setores público 

e privado. Essas diretrizes seriam elaboradas para evitar a duplicação desnecessária de 

esforços e para incentivar uma maior oferta de treinamento pelo setor privado e maior 

recuperação de custos. Com o funcionalismo público mais capacitado, seria possível, 

conforme aplicado na reforma administrativa no Brasil (Documento AD, p.7), “transformar as 

organizações públicas em instituições ágeis, menos hierarquizadas, com forte 

comprometimento de seu corpo de servidores”. O perfil da liderança dessas instituições, seja 

dos dirigentes, como da gerência intermediária, deveria compor conhecimentos e 

comportamentos para introduzir “profundos processos de mudança e mantê-las 

permanentemente abertas às oscilações do ambiente externo”. 

 Dentre a alocação de recursos para os projetos de desenvolvimento técnico do Brasil, 

alguns projetos do Banco Mundial eram direcionados para promoção do desenvolvimento do 

conhecimento administrativo direcionado à área pública do país. Assim, o conhecimento 

administrativo seria urgente para amenizar as incertezas envolvidas nas políticas de 

estabilização, dando credibilidade aos programas organizados pela instituição. Conforme 

apontado no Documento 33 (p. 50-51), na seção “A Administração da Política de 

Estabilização”, a credibilidade da administração dos programas do Banco Mundial tinha um 

“peso esmagador” que, feita de forma indiscriminada, poderia minar até mesmo o plano 

“melhor concebido”. O mesmo era colocado em relação às mudanças promovidas pelos 

projetos que, se não fossem “vistas em sua totalidade e ser bem coordenadas”, podiam 

interferir nas políticas de estabilização do país. Conforme apontado ao fim da seção 

(Documento 33, p. 51): 
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Tudo isso leva a uma recomendação clara, a saber, que um maquinário 

administrativo deve ser preparado antecipadamente para monitorar a implementação 

da política e implementar mudanças e ajustes rápidos e bem coordenados conforme 

a necessidade. Esse mecanismo deve consistir em um corpo de formuladores de 

políticas representando as principais unidades governamentais que devem 

compartilhar a conduta da política. Deve também incorporar o conhecimento (legal, 

organizacional, etc.) que deve estar envolvido quando as decisões dos princípios 

políticos são traduzidas em ações concretas.  

  

 Ao longo dos anos, o órgão destinado à área técnico-administrativa do projeto de 

coordenação de políticas deveria alcançar autoridade para “tomar decisões políticas 

vinculantes” na medida em que tais decisões estivessem dentro do domínio da administração 

(ou seja, que não exigisse aprovação do Congresso), sem necessidade de se referir a outras 

deliberações governamentais. Conforme apontado no Documento 38, além da pesquisa e 

treinamento em ciências, havia também uma “forte justificativa para um papel público em 

áreas como padrões industriais e medição e disseminação de informações sobre novas 

tecnologias”, sendo requisitado, para tanto, o conhecimento sobre controle e disseminação 

coordenativa.  

Ademais, ganhos de eficiência seriam alcançados por meio de pesquisa realizada por 

laboratórios financiados pelo governo, bem como por meio de programas de certificação de 

laboratórios secundários e de disseminação de informações sobre novas medições e outras 

tecnologias. Inclusive, para a promoção do conhecimento técnico-administrativo no 

funcionalismo público, elaborou-se a estrutura de um projeto exclusivo para formação de 

habilidades, denominado como empréstimo número 2810-BR (Documento 51). Esse projeto 

envolvia investimento direto do Banco Mundial para formação de competências técnicas no 

país no valor de US $ 74,50 milhões, o que foi aprovado em 12 de maio de 1987, sendo a data 

original de fechamento estimada em 30 de junho de 1988, tendo sido adiada duas vezes por 

um ano, com data final de fechamento em 30 de junho de 1990. O último desembolso do 

empréstimo ocorreu em 1º de dezembro de 1990. 

Apesar do valor “relativamente modesto” do empréstimo, o projeto tinha objetivos 

ambiciosos, como: definir uma política de desenvolvimento de longo prazo para treinamento 

técnico para a agricultura e a indústria; adaptar o fornecimento de técnicos, em termos de 

qualidade e quantidade, a requisitos regionais e nacionais; e garantir que as habilidades 

técnicas necessárias fossem, de fato, ofertadas aos setores agrícola e industrial. Isso seria 

alcançado por meio de programas nacionais envolvendo desenvolvimento político e 
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institucional e formação de competências combinados com uma série de subprojetos de 

investimento para atualizar escolas técnicas individuais. 

Um exemplo concreto de conhecimento técnico administrativo aplicado no contexto 

de reforma administrativa da década de 1990 foi a proposta incluída para o programa de 

qualidade e participação na administração pública (Documento AB) de utilização do método 

PDCA (“Planejar, Dirigir, Controlar e Administrar”) para fins de avaliação e melhoria dos 

processos de gestão, conforme imagem abaixo: 

 

 

Figura 13: Proposta de inclusão da ferramenta PDCA como melhoria de gestão na administração pública. Fonte: 

Documento AB, p. 34. 
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 Entretanto, apesar de, historicamente, o governo brasileiro demonstrar interesse pelos 

objetivos a serem alcançados pelo projeto, o andamento foi marcado por dificuldades e 

discordâncias no final de 1980. No Relatório de Conclusão do Projeto (PCR) sobre o Projeto 

de Formação de Competências Técnicas no Brasil, foi descrito que a implementação foi 

“inevitavelmente afetada pelos altos e baixos da transição do Brasil para a democracia nos 

anos 80” (Documento 17). O projeto ficou estagnado durante 1985 e 1989 devido à falta de 

financiamento de contrapartida associada à mudança de governo em 1985 e ao congelamento 

dos gastos federais.  

Uma estrutura organizacional complexa e mudanças frequentes no nível de pessoal, 

bem como os sérios problemas de aquisição, também contribuíram para a falha em 

desembolsar os últimos valores do empréstimo do Banco. Os administradores estaduais 

mostraram-se carentes da capacidade de se beneficiarem plenamente das oportunidades para 

que a escola estadual participasse do projeto. Foi descrito, na redação dos representantes do 

Banco, que a supervisão da instituição “foi útil, mas infelizmente insuficiente em termos de 

tempo alocado”, particularmente, no que diz respeito ao treinamento agrário. O tempo gasto 

na supervisão de aquisições também limitou o tempo disponível para supervisão de 

importantes aspectos políticos e institucionais (Documento 60). 

 Como consequência desses empecilhos, o projeto foi cancelado em meados da década 

de 1990. A diferença de valor, um montante não desembolsado de US $ 2,56 milhões, seria 

desembolsado antes do fechamento do empréstimo, até 30 de junho de 1996. Para o Banco, 

com a capacidade comprovada do Brasil de desembolsar e incorporar novas tecnologias, os 

objetivos propostos no projeto de novas competências “eram realistas e, sob circunstâncias 

mais estáveis, alcançáveis” (Documento 60, p. iii).  

A incorporação de novas tecnologias à produção econômica no ritmo acelerado 

esperado, entretanto, exigia uma expansão igualmente rápida de programas de orientação e 

treinamento de trabalhadores para pleno uso e manutenção, sendo o contexto da política 

brasileira também favorável à realização do projeto. As políticas de governo para a formação 

profissional foram destinadas a aumentar a produtividade do trabalho, dando ênfase especial 

ao fornecimento de treinamento relacionado a serviços para jovens rurais em regiões mais 

pobres a fim de aumentar sua empregabilidade. O uso efetivo de recursos de treinamento 

existentes e potenciais e a expansão de oportunidades de treinamento também faziam parte 

dos objetivos gerais da política. 
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 Ainda assim, a implementação do projeto foi interrompida após três anos e meio. A 

redução substancial na implementação do projeto deveu-se, em parte, a fatores que iam além 

do conteúdo do gerenciamento de projetos: instabilidade política, inflação em rápido 

crescimento e crescentes restrições orçamentárias que congelaram o uso de fundos de 

contrapartida tanto para agências financiadas pelo governo (como o FUNDACENTRO) 

quanto para as autônomas (como o SENAI e SENAC). As mudanças organizacionais 

significativas que ocorreram no Ministério do Trabalho no período contribuíram para as 

realizações limitadas do projeto abortado. Embora o andamento do projeto estivesse muito 

abaixo dos padrões aceitáveis do Banco, o projeto obteve um mínimo de sucesso na 

implementação parcial de alguns componentes no SENAI e no SENAC. 

 

6.6 Contribuições à teoria genuína 

 

 De forma geral, a fundamentação nos documentos sobre o envolvimento do Banco 

Mundial era assim descrita no objetivo estratégico da instituição: “apoiar programas que 

contribuam para ajustes macroeconômicos e crescimento econômico” (Documento 17). Em 

particular, os empréstimos do Banco Mundial buscavam promover as exportações, aumentar a 

mobilização de recursos internos e melhorar a eficiência do setor público. Em muitos casos, 

eram descritos projetos envolvendo objetivos para propor desenvolvimento, no caso 

brasileiro, em sistemas burocráticos, muitas vezes, ineficientes.  

 Com esse cenário, era descrito, conforme posição do Banco, que, sem reformas 

políticas e institucionais substanciais, não seria possível “atingir o potencial” do país como 

um canal eficiente para o comércio internacional. Com os projetos propostos, além de 

fornecer recursos financeiros escassos, o Banco, por meio de aconselhamento e orientação e 

por meio de maior acesso à experiência e especialização internacionais, forneceria apoio 

crítico para desenvolver e implementar programas de ação de alta prioridade para reformas 

políticas e institucionais. 

 Pode-se resumir o modelo de apresentação dos relatórios do Banco na década de 1990 

para o Brasil a partir de uma tríade argumentativa:  

a) Proposição do desenvolvimento como solução para problemas básicos de 

economia, desigualdade de renda e infraestrutura (e vice-versa); 
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b) Apontamento de uma série de reformas no campo público necessárias para as 

mudanças. 

c) Transmissão de conhecimentos técnicos (ou a proposta de capacitação técnica) a 

um grupo específico a ser responsabilizado pelas reformas e, consequentemente, 

pelas mudanças.  

 Em grande parte dos documentos, uma argumentação científica para justificar os 

pontos e aconselhamentos direcionados aos projetos propostos era uma constante nas 

avaliações. Além disso, era requerida, pela própria instituição mundial no Brasil, a 

implementação de uma área técnica capacitada e científica nas áreas de desenvolvimento 

público do país, que era descrita como uma “condição necessária” (Documento 38).  

Ainda assim, embora importante, o desenvolvimento técnico-científico não seria 

suficiente para garantir a competitividade internacional do país. Para competir no mundo em 

rápida transformação, como era o panorama da década de 1990, as forças de trabalho nos 

países em industrialização precisariam ter uma ampla base de alfabetização e capacidade para 

desenvolver, absorver e adaptar à mudança tecnológica no chão de fábrica. E, para se tornar 

mais eficaz, era preciso também que o estado promovesse a assistência internacional ao 

desenvolvimento, vinculando-a mais estreitamente às políticas dos países beneficiários. Os 

organismos de assistência deviam dar alta prioridade à canalização sistemática de recursos 

para países pobres que tenham adotado boas políticas e mostrem decidido empenho em levar 

a cabo o fortalecimento institucional. 

 No setor privado do país, a menos que ocorresse uma mudança significativa nessa 

direção, as medidas macro seriam revertidas e a inflação seria retomada com maior vigor. As 

reformas estruturais poderiam desempenhar um papel significativo na redução dos custos de 

transição do ajuste para uma economia de baixa inflação. Evitar subsídios fiscais e creditícios 

era também importante para fortalecer a restrição orçamentária sobre as empresas e fornecer 

incentivos para se ajustar. Além disso, evitar os subsídios fiscais e de crédito ajudaria a 

manter os gastos públicos dentro dos limites compatíveis com as metas de estabilização. 

 A partir desse panorama geral, o Banco Mundial esboçava os destaques das conquistas 

do Brasil em três áreas-chave da reforma estrutural, bem como apresentava uma agenda 

“inacabada que permanece” para a continuação do processo de desenvolvimento. As reformas 

estruturais do tipo defendido pela instituição não eram apenas “desejáveis” por elas mesmas, 

uma vez que promoveriam o uso eficiente do capital e aumentariam a taxa secular de 

crescimento da economia. O processo de reforma estabelecido pelo Banco também era 
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essencial para que “um programa de estabilização fosse bem-sucedido”. De fato, a 

desregulamentação e a privatização ajudariam no esforço de fortalecer as finanças públicas, 

expandindo a base tributária (por meio do crescimento da atividade do setor privado) e 

elevariam diretamente a arrecadação pública. 

 Além dos evidentes traumas financeiros, a situação do Brasil na época, sem os 

controles de inflação e sem a estrutura de funcionamento eficiente do Estado, agravavam, 

inclusive, a situação de credibilidade que o país enfrentava em seu esforço de estabilização. 

Era de conhecimento mundial e de reconhecimento nacional, como consta nos próprios 

documentos brasileiros, o histórico do país de “tentativas fracassadas”, de “relutância em 

ajustar duramente os fundamentos” e “aceitar uma recessão temporária ou valorização real da 

moeda”, além de “controlar os bancos públicos” (Documento 75). Para o Banco Mundial, o 

fracasso na implementação de reformas estruturais básicas seria “caro demais” em termos de 

incapacidade de subjugar a inflação de forma duradoura.  

 Para os dirigentes do Banco, não havia (Documento 74, p. 37):  

sentido em apoiar programas de estabilização que se baseiem apenas em medidas 

macroeconômicas sem reformas fiscais básicas que incluam, entre outras coisas, um 

plano de privatização substancial, desregulamentação e abertura da economia. Em 

segundo lugar, não faz sentido insistir em qualquer meta de inflação, desde que uma 

massa crítica de reformas ainda não tenha sido implementada. Isso porque a inflação 

sempre pode ser reduzida de maneira artificial e insustentável, o que leva apenas a 

uma inflação mais alta no futuro. O que é realmente importante é que o esforço seja 

direcionado aos fundamentos fiscais básicos. [...] O Brasil também realizou algumas 

reformas estruturais, principalmente no comércio e desregulamentação, em 

circunstâncias de alta inflação. No entanto, mesmo quando as reformas estão em 

andamento, ainda há a necessidade de estabelecer credibilidade na determinação do 

formulador de políticas na defesa da âncora nominal. Assim, tanto a Argentina como 

o México ainda tiveram que enfrentar dificuldades quando implementaram uma 

estabilização baseada na taxa de câmbio, depois de fazerem muito progresso nas 

reformas básicas. É somente nesse estágio que a  definição de metas rigorosas para 

a inflação se torna relevante. 

 

 Embora os ajustes econômicos, por meio de incentivos à desregulamentação e 

privatização, fossem colocados pelo Banco Mundial como o pilar para o desenvolvimento e 

estabilização do país, outros alicerces do próprio funcionamento do aparelho de estado eram 

citados nos documentos da instituição mundial como contribuintes para um setor público 

eficiente e, indiretamente, para o desenvolvimento do país, sendo um dos alicerces uma 

“burocracia que funcionasse bem” (Documento 94, p. 34). Os meios burocráticos, em pleno 

funcionamento, poderiam promover o crescimento e reduzir a pobreza, oferecendo sólidos 

insumos normativos e, ao menor custo, bens e serviços públicos essenciais.  
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 De forma geral, a partir dessa tríade entre desenvolvimento, capacitação institucional 

pública e conhecimento técnico, era o acompanhamento direto do Banco Mundial tido como 

receituário na década de 1990. A partir dessa triangulação, os projetos para o Brasil estavam 

estruturados para auxiliar no fortalecimento da capacidade do setor público de estabelecer e 

aplicar políticas públicas sólidas, melhorar a gestão de áreas do governo e propor medidas 

macroeconômicas de estabilização para fomentar o crescimento econômico. De fato, as 

categorias e subcategorias encontradas nos documentos da instituição global eram condizentes 

com o que foi produzido no Brasil no sentido de reforma gerencial, justamente porque o 

modelo aplicado era para países subdesenvolvidos, como era o cenário do Brasil na época.  

 É possível perceber que a elaboração e a aplicação da reforma gerencial a partir dos 

argumentos do Banco não podem ser consideradas de uma forma impositiva aos 

representantes brasileiros, muito menos como intervenção direta no sistema de governo do 

país. Entretanto, diferentemente da percepção dos entrevistados e de representantes do 

governo que viveram a época no Brasil, a atuação do Banco Mundial em prol não somente da 

reforma gerencial como plano diretor, mas de todo um movimento voltado à reestruturação do 

Estado e modelo econômico brasileiro, não foi totalmente isenta. Conforme Teoria de 

Administração e Gestão do Desenvolvimento, o papel do Banco Mundial como instituição 

global praticante do “soft management” foi identificado então a partir desse ponto, inclusive, 

na política bem-sucedida de controle global.  Salienta-se, contudo, um elemento dessa forma 

de interação apontada por Nye (2004, p. 99): “muitos dos seus recursos [como soft 

management] estão fora de controle do governo [das próprias instituições] e dependem 

fortemente da aceitação pelo público receptor”. Além disso, “os recursos dependem 

fortemente e costumam trabalhar indiretamente ao moldar o ambiente para políticas, e às 

vezes demoram anos para produzir os resultados desejados”.  

 Os gatilhos lançados pelo Banco Mundial para a base do desenvolvimento do Brasil 

dependiam do progresso nas reformas estruturais e setoriais, incluindo a aprovação da reforma 

administrativa, a consideração continuada da reforma da seguridade social, o ajuste fiscal e as 

reformas setoriais em diversas áreas em equilíbrio do país dentro dos marcos de referência. 

No entanto, os riscos não deveriam ser negligenciados, como aqueles envolvendo a falta de 

progresso na redução do déficit do setor público, a possível pressão renovada sobre a conta 

corrente quando o crescimento recomeçasse e possíveis novos choques externos e de 

desembolsos mais fracos como resultado de restrições fiscais. O mais importante deles é o 
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déficit do setor público, uma vez que afetaria diretamente a conta corrente e o ritmo dos 

desembolsos. 

 Por esse motivo, os ajustes macroeconômicos eram considerados na documentação 

com maior evidência e eram temáticas constantes sobre o desenvolvimento do Brasil desde a 

década de 1980. Desde a introdução de novos conjuntos de medidas fiscais até as políticas de 

estabilização e defesa da moeda nacional, o Banco Mundial responderia aos novos desafios 

com um programa ampliado de prestação de serviços que não sejam unicamente relacionados 

a empréstimos, em apoio às reformas estruturais relacionadas à macroeconomia, desempenho 

e crescimento, estando inclusa nas medidas a redução do impacto no déficit do setor público e 

introdução gradual de flexibilidade na administração da taxa de câmbio, bem como o 

fortalecimento do sistema bancário, a desregulamentação e descentralização do modelo 

excessivamente burocrático de políticas fiscais e o incentivo à privatização de serviços e 

estatizações.  

 Essas políticas reformistas na área econômica estariam alinhadas, por sua vez, às 

modificações na estrutura e no funcionamento do aparelho do Estado. Os sistemas 

burocráticos, vistos historicamente pelo Banco como parte do desenvolvimento “natural” dos 

países de Terceiro Mundo, deveriam ser considerados plenamente superados para que as 

funções estatais evoluíssem para o estado de eficiência, sendo então necessários ajustes para 

aprimoramento estatal para pleno desenvolvimento diante do mundo. A nova administração 

estaria alinhada, portanto, aos preceitos gerenciais como eficiência, maximização de 

resultados e natureza fiscal por privatizações até o fim da década de 1990, conforme descrito 

no Documento 106 (p. 1) 

[...] os recentes desenvolvimentos, incluindo o desempenho fiscal em 1997 e a 

experiência do Banco com os Empréstimos da Reforma do Estado, reforçam 

fortemente a necessidade de abordar a reforma das finanças do Estado. Como 

resultado, o Banco começou a preparar Memorandos Econômicos do Estado em 

estados selecionados e iniciará a preparação de um novo modelo do país.  

  

 Dessa forma, o interesse do Banco Mundial pelas mudanças propostas para a reforma 

gerencial no Brasil era coerente, e as ações para tanto moveram recursos e ações dos próprios 

dirigentes no Brasil, ainda que sem uma vinculação direta a um projeto específico lançado 

pela instituição global para o plano diretor no Brasil em meados de 1990. Entretanto, o “soft 

management” estava presente por três aspectos principais: histórico, em virtude das relações 

calcadas nesses preceitos de desenvolvimento antes mesmo da proposição oficial de um 
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planejamento voltado à administração gerencial e até mesmo antes da restituição democrática 

no país; manutenção, já que era de interesse do governo o controle constante e a permanência 

durante todo o processo para acompanhamento das mudanças políticas, decisões arbitrárias e 

execução de projetos aprovados mediante empréstimos, e, por fim, resultados futuros como 

garantia da manutenção desses controles de forma perene e para retenção de interesses e 

ganhos financeiros.  

 A interação entre os atores, Banco Mundial e governo brasileiro, na década de 1990, 

para a reforma gerencial pode ser interpretada também, inclusive, pelas contradições e 

conflitos existentes durante o processo. Esses empecilhos, ao longo dos anos, demostram, em 

uma análise histórica, a execução de um plano factível, e não ideal ou projetado para ser ideal. 

O principal paradoxo encontrado em ambas as fontes documentais estaria na promoção de um 

estado eficiente marcado por um estilo gerencial descentralizado.  

Conforme visto na revisão teórica sobre a contextualidade de países em 

desenvolvimento no cenário neoliberal (ainda que essa classificação fosse refutada, inclusive, 

por participantes da reforma), a proposição de tarefas do setor público evidenciava um 

fortalecimento do Estado, diferentemente da proposta neoliberal de Estado mínimo. Tanto nas 

propostas do Banco Mundial como nos documentos sobre a reforma gerencial no Brasil, a 

capilarização de funções e a proposição do Estado para sua função como “regulador” não 

diminuiriam seu tamanho, muito menos desburocratizavam tarefas, mas evidenciavam ainda 

mais o poder e o direcionamento estatal diante do governo. Conforme citação constante no 

Documento AF (p. 12), o ideal da reforma era a “a recuperação da capacidade de formulação 

e avaliação de políticas nos núcleos centrais do aparelho de Estado”, mas em concomitância 

com “o resgate da agilidade de gestão, da eficiência e da qualidade da prestação de serviços 

pela administração descentralizada”. 

 Outro ponto de convergência entre as fontes estava no direcionamento exclusivo de 

referências, ideias e argumentações para um grupo específico, não somente no país em 

desenvolvimento, mas também na própria instituição multilateral. O termo inteligência 

utilizado por Melo (2012) fez sentido nessa análise histórica pela natureza das informações 

transferidas, sobretudo, para a compreensão e execução nos projetos. Assim, o conhecimento 

técnico e científico voltado à forma gerencial mostrou-se elemento de convergência para a 

interação entre os autores, bem como para que projetos fossem executados conforme o 

controle do Banco Mundial. As documentações sobre a área técnico-científica do Banco, o 

IDE, mostraram-se reveladoras nesse ponto.   
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 Cooke apontou um modelo de gestão do desenvolvimento na literatura de AGD para 

cenários de países subdesenvolvidos que envolvia, em resumo, quatro grandes temas (Cooke, 

2004, p. 67) para a forma de atuação: Estrutural/Institucional, Social/Humano, 

Físico/Rural/Urbanos e Macroeconomia/Finanças. A partir desse modelo (alinhado à pesquisa 

realizada, conforme os temas, as categorias e subcategorias encontrados), teorizou-se sobre a 

forma de o Banco trabalhar com países-piloto para facilitar a incorporação de princípios de 

desenvolvimento conforme os princípios da gestão do desenvolvimento a partir dos seguintes 

pontos: Comportamentos de Liderança (papéis, habilidades e atitudes), Ambiente 

Organizacional (estrutura, processos e cultura) e Abordagem do Aprendizado (aprendizagem, 

contexto, conteúdo e processo).  Atribui-se, a partir da pesquisa sobre a década de 1990 no 

Brasil, o caráter norteador ao último ponto para a designação dos demais pontos: A 

abordagem do aprendizado como elemento disseminador é importante para designar, em 

processos de gestão do desenvolvimento, os comportamentos de liderança e o ambiente 

organizacional formado. Os pontos, além disso, estariam em constante transição e influência, 

tendo como contexto uma época determinante para as ocorrências em países e instituições. 

Conforme proposição de modelo, a forma seria proposta com as seguintes contribuições: 

 

Figura 14: Contribuições sugeridas ao modelo de Cooke (2004) sobre o modelo de gestão do desenvolvimento 

em países marginalizados. Fonte: Autora.  

 

 A partir dessa perspectiva, embora fosse declarado pelos próprios representantes 

brasileiros que a reforma do aparelho do Estado adotava “uma estratégia e dinâmica própria, 

como reforma dirigida para o Estado enquanto organização e seu pessoal” (Documento AF, p. 

11), a sua elaboração e planejamento tiveram influência de uma gestão do desenvolvimento 
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protagonizada pelo Banco Mundial a partir de uma construção histórica de relacionamento 

entre as partes. Essa construção, para compreensão e circulação de ideias sobre prática 

gerencial, foi encabeçada por um modelo de transmissão e aprendizagem de conhecimentos 

técnicos por meio dos quais as transformações envolvendo economia, estrutura de Estado e 

serviços públicos fossem permitidas. Além disso, o histórico desse relacionamento foi 

fundamental para os resultados e as consequências advindas, não podendo ser resumido 

apenas à idealização e aplicação do marco do Plano Diretor de Reforma Gerencial.  
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7  CONCLUSÃO 

 

A administração como disciplina prática e científica pode ser interpretada como um 

produto socialmente construído (Astley, 1985) e compreendido por um processo dialético 

caracterizado por contradições e por fluxo de grupos de interesse (Benson, 1977). Com esse 

enfoque, entende-se que a área no Brasil, consolidada como profissão e ensino superior em 

meados do Século XX (Bertero, 2006; Alcadipani e Bertero, 2012; Vale et. al, 2013; Barros, 

2014; Wanderley, 2015; Carneiro, 2015; Barros, Alcadipani e Bertero, 2017), obteve 

progresso científico a partir de processos subjetivos, nos quais os autores da área buscam, 

sobretudo, a predominância de suas perspectivas em relação a outras (Astley, 1985; Barros et. 

al, 2011). Tanto a área de administração como a área de Estudos Organizacionais também 

tinham como característica tradicional no país a predisposição por uma origem anglo-saxônica 

(Rodrigues e Carrieri, 2001), cuja estrutura determinou a origem e o desenvolvimento da área 

em países classificados como a terceira margem do mundo (Alcadipani e Rosa, 2011; 

Alcadipani e Faria, 2013).  

De fato, a administração como ciência em construção no Século XX e, por 

consequência, como referência do ideal de ordenação e de racionalização do trabalho, 

implicou em uma série de transformações sociais, dentre elas, principalmente, as advindas da 

industrialização. Os meios gerenciais, por esse motivo, despertaram as justificativas pelas 

quais a administração como ciência foi fortalecida e valorizada de forma contemporânea ao 

desenvolvimento das indústrias e de reformas do aparato estatal brasileiro (Spiandorello, 

2008; Coelho, 2006). O contexto da organização racional surgiu, então, na sociedade 

industrial brasileira e ao longo do desenvolvimento da burocracia brasileira, como atenuadora 

dos conflitos típicos do capitalismo desse período, mas, principalmente, como requisito para a 

modernização da sociedade tão ansiada no Brasil desde a constituição republicana. 

Entre os países em desenvolvimento da América Latina, o Brasil e o Chile foram os 

primeiros a dar início à reforma do Estado na direção de modernização a partir do 

gerencialismo. Particularmente, no Brasil, tendo sua reforma mais reconhecida em prol da 

administração gerencial em 1995, a reforma gerencial brasileira prosperou, principalmente, 

nos estados e nos grandes municípios, que são locais apontados como os de maior 

necessidade de gestão mais “moderna” na década de 1990. Com um longo histórico de 

desenvolvimento burocrático, bem como de iniciativas por reformas administrativas desde o 

período republicano, o Estado brasileiro necessitava, ainda que com os benefícios já 
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alcançados pela evolução da burocracia, controlar os altos custos do funcionalismo público 

diante de crise financeira e instabilidade econômica. Esses custos refletiam não apenas o 

grande volume dos serviços, mas também sua ineficiência devido à rigidez da administração 

pública, ocasionando em uma ineficiência geral que se constituía em ameaça para a 

legitimidade do estado social (Bresser Pereira, 2012). 

Pelo contexto em que foi desenvolvida, a reforma gerencial de 1995 no Brasil foi 

classificada, na literatura e na prática, como uma reforma neoliberal. O neoliberalismo, 

embora determine um período histórico, também é sinalizador de uma característica de época 

(Cooke, 2004; Dardot e Laval, 2004), determinando as características de estruturas 

organizacionais. Anderson (1996) caracteriza o período como funcionamento público a partir 

da premissa de que o Estado deveria diminuir ou eliminar sua participação como força de 

trabalho e transferir o máximo dos fundos públicos para a reprodução ampliada do capital. 

Esses eram princípios influentes internacionalmente desde a ascensão do governo de 

Margareth Thatcher no Reino Unido, na década de 1980, quando o modelo de gestão baseado 

em diminuição de gastos públicos e facilitações para abertura de mercado e privatizações foi 

deixando de ser unicamente ocidental para permear governos de todo o mundo. 

A relutância na classificação neoliberal foi percebida nas entrevistas realizadas com os 

participantes da elaboração e aplicação da reforma gerencial. A principal argumentação para 

essa justificativa era que a reforma gerencial no Brasil propôs o fortalecimento do Estado, 

diferentemente da proposta neoliberal de Estado mínimo. De fato, conforme visto na realidade 

de países em desenvolvimento, o desenvolvimento gerencial nessas nações partiu de um 

movimento de expansão da capacidade de governança de Estado, mas como via de facilitação 

de investimentos e com intervenção suficiente para proporcionar um cenário de mudança sob 

esses princípios. Os artifícios para o desenvolvimento econômico utilizados, a partir das 

desregulamentações fiscais e acertos na moeda nacional, também foram incluídos como 

mecanismos alinhados às políticas de países em desenvolvimento nesse contexto. 

Percebe-se que, no que se refere à literatura clássica do neoliberalismo, de fato, o 

plano de reforma gerencial no Brasil esteve associado mais a uma ação de liberalização dos 

planos econômicos para desenvolvimento e mudanças estruturais do aparelho de Estado. 

Entretanto, em troca do reescalonamento da dívida, os países endividados, como nesse cenário 

do Brasil na década de 1990, tiveram de implementar reformas institucionais como cortes nos 

gastos sociais, leis do mercado de trabalho mais flexíveis e privatização. Esteve em ação, 

dessa forma, o projeto de “ajuste estrutural” nos países em desenvolvimento em alinhamento 
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à decisão de pagamento das dívidas com países centrais. Organizações multilaterais, 

sobretudo, o FMI e o Banco Mundial, proporiam a renegociação financeira como forma de 

recuperação da crise fiscal que acometia a América Central e Latina mediante ajustes e 

reformas institucionais nos moldes dos interesses neoliberais. 

A busca de inteligibilidade quanto ao Neoliberalismo e à Globalização vai para além 

da capacidade de defini-los, perpassando pela identificação de suas manifestações de forma 

desigual e combinada entre os diversos países no mundo. Tratando-se de um movimento de 

ordem global e contemporâneo aos acontecimentos internacionais, ao estudar esse tipo de 

influência, entende-se que a consolidação do gerencialismo no país só ocorreu, ainda que por 

tentativa, por uma lógica de desenvolvimento envolvendo o contexto do Estado e da própria 

história brasileira. 

O processo de globalização, a partir das ações do Banco Mundial, poderia ser 

explorado de dois ângulos (Valeriano Costa, 1998): primeiramente, como resultado de um 

esforço de convergência teórica integrante de diversas linhagens, como a da escolha racional 

em um empreendimento coletivo de amplas dimensões e ambiciosamente estrutural em 

diagnosticar e apontar soluções para a crise de globalização que afeta diferentemente estados 

em todas as regiões do mundo. Em segundo ponto, a globalização pode ser vista a partir do 

caráter político com um enfoque que repõe o estado como ator de primeira linha no cenário 

das transformações do mundo contemporâneo. 

Em um contexto de tentar promover o máximo de segurança na promoção de 

desenvolvimento, o Banco Mundial incorporou em seu estilo de convencimento a divulgação 

da corrente predominante sobre gestão no mundo de projetos estruturais (Jones, 1997). 

Inclusive, dentro desse complexo estrutural, o Banco dispunha de uma área especializada para 

avaliação e atuação em aspectos relacionados à área técnica denominado Instituto de 

Desenvolvimento Econômico (IDE), dando origem, posteriormente, ao Instituto Banco 

Mundial (IBM). Na área de Estudos Organizacionais, principalmente, o Banco Mundial é 

objeto de estudo em pesquisas sobre as ações multilaterais de instituições internacionais em 

países de terceiro mundo (Esman, 1991; Thomas, 1996; 2000; Brinkerhoff e Coston, 1999; 

Hirschmann, 1999) a partir de uma premissa de pós-colonialidade (Mignolo, 1996; Cooke, 

2003).  

Como objetivo proposto de pesquisa, foi questionado o posicionamento do Banco 

Mundial como instituição tanto atuante nos aspectos intelectual e diplomático na década de 

1990, como contribuinte para a consolidação do gerencialismo no Brasil na reforma gerencial 
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de 1995. Obteve-se como resultado da análise documental do período a identificação do 

protagonismo do Banco Mundial (e não como único veículo) por meio de ações de gestão do 

desenvolvimento, promoção e difusão de aspetos administrativos como princípios para as 

principais modificações requisitadas no setor público. As relações entre a instituição global e 

o governo brasileiro em torno dessas ações datam já da década de 1980, sendo um processo 

histórico de desenvolvimento dessas ideias. Independentemente dos resultados, ou até do 

sucesso ou fracasso da implementação, entende-se que os passos para a consolidação do 

gerencialismo no governo do país devem ser compreendidos como um processo histórico, e 

não datado exclusivamente dos anos de formulação e aplicação da reforma gerencial. 

Por meio da documentação explorada, é possível deduzir que esses princípios, bem 

como os objetivos de uma gestão pública com princípios gerencialistas, eram aconselhados 

desde antes do próprio marco da reforma em 1995 e, desde a década de 1980, por meio de 

avaliação e aconselhamento do Banco Mundial exclusivamente para a situação brasileira. 

Embora a orientação mais urgente fosse a implementação de medidas de estabilidade 

econômica, tendo em vista as causas da crise econômica e inconstâncias políticas com o então 

recente processo de redemocratização, os relatórios do Banco sobre o país tinham em vista as 

diferentes áreas do país, como recursos hídricos, agrários, de transportes, elétrico e bancário.  

Em um dos documentos mais antigos analisados, especificamente, do ano de 1980, o 

Banco Mundial havia declarado empréstimos e investimentos em infraestrutura para 

construção e administração do banco brasileiro dedicado, exclusivamente, ao 

desenvolvimento do país, o que era considerado “urgente” para a situação na qual o Brasil se 

encontrava (Documento 3). Embora houvesse controvérsias com relação à atuação do Banco 

Mundial de forma direta (identificada nas entrevistas realizadas e analisadas), por meio de 

missões ou visitas técnicas para execução do plano de reforma gerencial, pode-se inferir o 

nível de influência, desde a década de 1980 e conforme as características de atuação do Banco 

Mundial estudadas, das discussões realizadas pela instituição global sobre as temáticas do 

plano diretor. 

Por ter sido identificada uma ação de gestão do desenvolvimento a partir de uma 

construção histórica entre Banco Mundial e o Brasil, foi evidenciada a importância de uma 

revisão teórica para a contribuição de pesquisa com elementos de colonialidade envolvendo 

estudos organizacionais entre países que apresentavam desigualdades de desenvolvimento. 

Embora muitos estudos em AGD não se destinem exclusivamente à percepção crítica do pós-

colonialismo (Cooke, 2001; 2003; 2004), os embasamentos da predominância anglo-saxônica 
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mostraram-se presentes e relevantes na compreensão de processos destinados à modernização 

de países subdesenvolvidos (Schaffer, 1973) e que, por isso, carecem de gerenciamento. 

A implementação do “novo” gerencialismo no Estado brasileiro teve como marco 

consolidado o lançamento da reforma gerencial pelo PDRAE em virtude da estruturação de 

projetos administrativos implementados pelo MARE, que foi um ministério criado com foco 

nesse objetivo. Entende-se como novo gerencialismo não apenas por ser contextualizado 

diante de novas relações internacionais, mas também para diferenciá-lo das reformas 

administrativas ocorridas ao longo dos períodos de “desenvolvimentismo” no Brasil ao longo 

do Século XX.   

Ao compreender a magnitude do papel do Banco para a compreensão de processos que 

envolvem o desenvolvimento de países como o Brasil, estranhou-se a ausência na literatura 

sobre o tema das significativas pesquisas sobre a formação da administração pública brasileira 

no projeto do Banco e de discursos mais amplos sobre o desenvolvimento pelo gerencialismo 

(Cooke, 2014). Além disso, embora as pesquisas sobre atuação do Banco Mundial para o 

desenvolvimento do Terceiro Mundo tenham se concentrado na atuação da instituição como 

agência multilateral para a redução da pobreza e financiamentos estruturais no final daquele 

século (Dwived e Nef, 1982; Escobar, 1988; Murphy, 2008), a maneira pela qual essas ações 

eram perpetuadas em países subdesenvolvidos também não foi o foco dessas pesquisas 

De fato, para os princípios da teoria AGD, o posicionamento dessas instituições esteve 

associado, ainda que somente de maneira contemporânea, com os movimentos em prol do 

desenvolvimentismo dos países marginalizados (Cooke, 2004). Aplicadas nas nações de 

subdesenvolvidas, vistas pelo Primeiro Mundo como carentes de modernização, essas ações 

teriam contribuído para a atuação de instituições como o Banco Mundial para a 

implementação não somente de práticas, mas, sobretudo, de uma ideia macro de 

gerenciamento nos países de Terceiro Mundo. Na pesquisa, foi possível perceber que o 

critério “carência de modernidade” compreendido nos relatórios do Banco Mundial era 

questionável, pois se resumia a questões estratégicas de estrutura de Estado, ou partindo delas 

para percepção de elementos econômicos e, inclusive, políticos nos países-pilotos, como o 

Brasil.  

Peci e Cavalcanti (2001), ao analisarem a criação das agências reguladoras, registram 

que a reforma brasileira foi inspirada em experiências internacionais, prescindindo de uma 

discussão anterior sobre o modelo de regulação. Primeiramente, foram encaminhados os 
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projetos de lei e, somente depois, foram discutidos os conceitos básicos do modelo. Além 

disso, para as discussões em AGD, a participação das instituições para a propagação do 

modelo de desenvolvimento baseado em princípios ocidentais era um dos princípios 

elementares para esse tipo de atividade. Mostrou-se presente no estudo, a partir dessas 

“influências internacionais”, a relevância do elemento contextual de época como contribuinte 

para ação do Banco Mundial no Brasil e para os argumentos (e, consequentemente, execução 

de empréstimos) relacionados às mudanças no setor público.  

Tendo novos parâmetros para o funcionalismo público, parte-se do princípio de 

também haver uma nova aplicação para a administração nas empresas e para a formação de 

novos administradores (Allison, 1989). Conforme Murphy (2008), esse movimento a favor 

das práticas gerenciais tipicamente globalizadas permitiu que o gerencialismo fosse 

considerado um receituário para o desenvolvimento de nações periféricas. Entretanto, 

entende-se, a partir da análise documental da pesquisa, que esse direcionamento do Banco 

para os preceitos gerenciais não foi direcionado pela instituição de forma neutra, uma vez que 

conflitos, divergências e incongruências com o governo brasileiro foram percebidos ao longo 

do processo. Com essa interpretação, apesar da relevância da dimensão política e institucional 

entre os países para as transformações, é possível inferir que o contexto internacional foi 

determinante para a criação (ou adaptação) desse modelo. Nos países subdesenvolvidos, o 

novo modelo de gestão esteve relacionado não somente ao modo de administrar o 

funcionamento público, mas, sobretudo, à ideia de desenvolvimento de nações carentes de 

infraestrutura governamental, ainda que tenha se formado um contexto cultural de países do 

Norte (Munck, 1999).   

Entretanto, ainda que esse processo seja fundamentado teoricamente em análises 

organizacionais, os estudos voltam-se mais a uma tentativa de legitimar o papel dos próprios 

países subdesenvolvidos em seus respectivos processos gerenciais do que, de fato, à 

compreensão desses elementos para compor a área de administração nesses países. Além 

disso, os estudos enfatizam o contexto da Guerra Fria (Cooke, 2006; Alcadipani e Bertero, 

2012; Cooke e Alcadipani, 2015) e, consequentemente, da época ditatorial nos principais 

governos da América Latina, como determinante para esse processo devido à hegemonia 

estadunidense frente ao mundo bipolarizado. Por esse motivo, pouco se explorou sobre a 

contextualização de um modelo de gestão no Brasil após o período da Guerra Fria (Banerji, 

2000). A ausência de esclarecimentos, em períodos posteriores à conjuntura de mundo 

bipolarizado, permite deduzir que, após essa época, a administração no Brasil foi uma área 
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isenta de novas influências e novas categorias para seu delineamento. As décadas de 1980 e 

1990, após a consolidação das principais escolas de administração no país, não foi realizada 

uma análise do ponto de vista da formação de um conhecimento em administração no Brasil, 

ou do que seria considerado um modelo “ideal” no modo de administrar o país. 

A partir de dados advindos de perspectivas dos próprios países em desenvolvimento 

(Max, 1990; Beer, 2005; Sarker, 2006; McCourt e Gulrajani, 2010; Hsieh, 2013), o que foi 

aparentemente dominante nesse fato particular no Brasil, na perspectiva da administração para 

o desenvolvimento, esteve mais relacionado ao contexto hegemônico do gerencialismo do que 

a própria atuação singular e representativa de uma instituição de atividade multilateral como o 

Banco Mundial (Pereira, 2002). Ademais, ao mesmo tempo em que relatórios elaborados pelo 

Banco Mundial, no período em questão, apontam para uma necessidade emergencial para o 

foco estratégico de atuação do Estado, conforme os preceitos do gerencialismo, os 

participantes da cúpula de criação do plano não reconhecem nenhuma intervenção ordenada 

ou exigida por representantes do Banco (Murphy, 2008). Entretanto, a partir dos dados 

obtidos nos documentos sobre o Brasil, a partir de missões e análises sobre o setor público 

entre a década de 1980 e 1990, é possível deduzir alguns pontos diferentes dessa visão 

tradicional entre o país e o Banco Mundial. 

A relação mais interdependente entre o governo brasileiro e o Banco Mundial já havia 

sido abordada sob o ponto de vista educacional, sendo a organização internacional 

considerada como organismo promotor de políticas e práticas transnacionais em educação. O 

Banco havia galgado uma posição de importância no Brasil, um dos seus principais clientes, 

sobretudo, a partir da década de 1990, com um papel ativo no poder público (denominado por 

Melo (2012, p. 392) como intelligentsia) com um grupo de intelectuais, isto é, de policy 

makers a serem entendidos enquanto agentes responsáveis e, ao mesmo tempo, consagrados 

pela circulação e recepção de ideias do Banco no país. Dessa forma, apesar dos empréstimos e 

da infraestrutura investida na educação do Brasil, desde a educação básica até o ensino 

superior, o principal papel do Banco Mundial estava na formulação de ideias e políticas para 

influenciar, como expert, em educação com olhar econômico e com visão de longo prazo.  

Entretanto, somente pela análise do viés técnico-científico gerencial, é possível 

perceber a existência de um contato longínquo entre o Banco e os governantes brasileiros, isto 

é, sob um aspecto mais abstrato de políticas e ideias disseminadas pelo Banco como um 

“organismo” unilateral. De fato, houve divergências na elaboração dos projetos, mas também 



269 

 

convergências encontradas quando da negociação, formulação e, sobretudo, implantação de 

um conjunto de políticas, projetos e programas no país. Entretanto, a análise mais profunda 

das políticas públicas que envolviam o governo brasileiro direciona para a manutenção dessas 

políticas pelas estruturas paralelas criadas para a gestão dos projetos e que, muitas vezes, 

acabariam sendo incorporadas à estrutura do Estado brasileiro.  

Essas estruturas podem ser consideradas, inclusive, como heranças do Banco Mundial 

ao Brasil, uma vez que as intenções identificadas ao longo do processo tinham como objetivo 

perdurar as relações entre as partes após a década de 1990. Em virtude dessa relação e da sua 

importância para o desenvolvimento do país, era requerida, com certa urgência, a promoção 

de estruturas mais eficientes em todos os setores do país, desde os meios educacionais até os 

industriais, políticos, econômicos, entre outros. Dada essa importância, foi proposto no 

modelo de gestão do desenvolvimento dos princípios da AGD (conforme apontado por Cooke 

(2004) que fosse dada a devida relevância aos elementos de aprendizagem e de transmissão de 

conhecimento técnico como norteadores dos processo de mudanças e suas consequências nos 

aspectos organizacionais em países-piloto.  

O plano de reforma gerencial seria o guia para as mudanças nos setores 

administrativos do funcionalismo público para atingir os objetivos relacionados à maior 

eficiência das atividades propostas (Bresser Pereira, 1995). No que se refere às prerrogativas 

que vinham sendo adotadas durante sua gestão, o então presidente do Brasil, Fernando 

Henrique Cardoso, afirmou, em agosto de 1996, que seu governo estava, dessa forma, 

“reorganizando o capitalismo brasileiro”. É por isso que, embora as medidas previstas em 

reforma se concentrassem em novos modelos fiscais e monetários, as discussões em torno do 

projeto voltavam-se a concentrar em movimentos em prol da eficiência do Estado e de 

atividades gerenciais para o desenvolvimento do país (Bresser Pereira, 1995; Paes de Paula, 

2011).  

Especificamente, sobre o caso brasileiro, a atuação do Banco Mundial direcionado à 

gestão do desenvolvimento deve ser analisada também dentro do contexto histórico da 

evolução do setor público ao longo do Século XX. A experiência brasileira com a transição 

das fases burocráticas foi até citada pelo Banco Mundial como experiência de governo, sendo, 

inclusive, apontada em gargalos de funcionamento para promoção de eficiência a partir de 

programas projetados. Outro ponto do histórico brasileiro apontado nos documentos 

analisados foi o processo de redemocratização do país a partir da década 1980, bem como as 

consequências político-econômicas das transformações do Estado. Inclusive, comparativos 
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entre os governos de João Figueiredo, José Sarney, Fernando Collor e Fernando Henrique 

Cardoso eram descritos nos impactos do setor público, bem como os cenários econômicos 

difíceis em cada governo. No posicionamento do Banco Mundial, o reestabelecimento da 

democracia foi importante para o progresso do país, sendo a base para o desenvolvimento da 

burocracia com ajustes necessários para a eficiência e controle.  

Outro ponto inserido na análise do Banco Mundial era relacionado ao histórico do país 

no que se refere à política de proteção à produção nacional. A política industrial do Brasil 

esteve alinhada à prática de substituição de importações, visando ao estímulo ao 

desenvolvimento de produções nas indústrias de base. Apesar de fomentar a atividade 

industrial no país e contribuir com as taxas de crescimento antes da década de 1980, na 

avaliação do Banco Mundial, a política tradicional teve como consequência a minimização do 

papel no mercado, distanciando o país de uma concorrência importante para o seu 

desenvolvimento. A competição e concorrência eram vistas como ponto saudável e 

importante para o Brasil conseguir promover suas estruturas públicas e estabilizar a economia. 

Alinhada à estratégia de abertura comercial, o Banco declarava em seus documentos o 

direcionamento para a privatização de empresas públicas ineficientes e a contínua abertura da 

economia para contribuir com a eficiência e o fortalecimento da base econômica. Como 

recomendação, a eliminação de barreiras a mobilidade, competição o e inovação ajudariam o 

Brasil a se tornar mais competitivo internacionalmente.  

Sobre o aparelho de Estado brasileiro, uma particularidade paradoxal foi identificada 

na análise de documentos sobre a estrutura de funcionamento público. Para o Banco Mundial, 

em concomitância om o apontamento da importância de centralização da capacidade do 

Estado na formulação e coordenação de políticas e de recursos, a descentralização de funções 

relacionadas à execução pelo governo seriam importantes para promover uma relação de 

custo-efetividade do Estado. Na visão do Banco, então, o ideal era a prática de equilíbrio entre 

flexibilidade e responsabilidade de governo, uma vez que centralização era a base para 

promoção de controle e fiscalização, sendo a descentralização de decisões um meio mais 

rápido e efetivo para o funcionamento do Estado. 

Estariam inclusas também, no cotidiano do setor público projetado pelo Banco 

Mundial, medidas como a introdução gradual de flexibilidade na administração da taxa de 

câmbio, fortalecimento do sistema bancário, desregulamentação e descentralização do modelo 

“excessivamente burocrático” (Documento 94, p. 3) de políticas fiscais e incentivo à 

privatização de serviços no lugar de estatizações, afetando essas transformações no aparelho 
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de Estado diretamente o funcionalismo público. Na visão do Banco Mundial, era preciso 

combater a informalidade na política trabalhista nos recursos públicos, como por exemplo 

regras de pessoal baseadas no mérito, e a seleção ou promoção de pessoal contaminadas pelo 

nepotismo e pelo clientelismo.  

Em uma perspectiva geral, percebe-se que muitos desses pontos analisados pelo Banco 

Mundial, a respeito do histórico de decisões político-econômicas do Brasil, assemelham-se às 

prerrogativas e às diretrizes constadas no plano diretor do MARE em 1995. Era proposto, para 

diminuir os problemas do funcionalismo público, a terceirização dos serviços auxiliares e a 

manutenção do núcleo estratégico composto pelos políticos e pela alta burocracia estatal 

dentro do governo, além da formalização de concursos públicos com regras estabelecidas para 

a promoção de cargos, com vistas ao principal objetivo da reforma, que era viabilizar uma 

administração pública “mais eficiente”, oferecer serviços de uma estrutura pública de melhor 

qualidade com redução de custos. Em suma, as estratégias fundamentais eram a reforma 

patrimonial, a reforma fiscal e a reforma gerencial. 

Dessa forma, algumas inferências podem ser averiguadas sobre o processo de 

desenvolvimento do Brasil na época a partir de práticas gerenciais. Primeiramente, assim 

como nos projetos educacionais orientados pelo Banco, como já abordado na literatura, os 

projetos revelam uma extensão de contatos longínquos do Banco com interlocutores no país. 

A instituição internacional esteve em atuação contínua em todas as áreas do setor público 

brasileiro, demonstrando interesse, direto e indireto, nas ações voltadas ao aprimoramento de 

áreas e projetos. Inclusive, no âmbito municipal, foram observados a influência e o nível de 

alcance do Banco, sobretudo, ao permitir que o governo brasileiro dialogasse com a 

instituição a partir das recomendações descritas nos relatórios. Evidências desse diálogo 

foram encontradas em correspondências entre representantes do Banco e do Brasil anexadas 

nos próprios reportes da instituição global, além de informações descrevendo os conflitos e as 

convergências gerados a partir dos projetos. Relatórios e livros oficiais também eram, 

inclusive, traduzidos para o idioma local, uma vez que a discussão em português poderia 

abranger um quadro de funcionários do Estado ainda maior para participação. 

A existência de documentos e relatórios acerca de todos os anos do período analisado 

demonstra não só a influência, mas o papel do Banco Mundial como organismo de articulação 

sobre as decisões político-econômicas do país. O Banco manteve, ao longo da década de 

1990, a base para a permanência das suas relações e formulações de programas no Brasil, 

como também a garantia de que a relação entre os atores fosse prolongada até os anos 2000. 
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Pela sua natureza como instituição de formulador de ideias permeadas por princípios 

ideológicos alinhados à sua criação e propósito na segunda metade do Século XX, a 

instituição global assumiu, conforme confirmado pela série de documentos analisados, uma 

função de consultor ao determinar em seus projetos não somente os objetivos e a justificativa 

para o Brasil, mas também os itens e ordens de implementação a serem seguidos pelo 

governo. 

Ao analisar a literatura em AGD revista na pesquisa, percebe-se a orientação para o 

desenvolvimento em uma nação latino-americana a partir de fundamentação de ordem 

gerencial advinha, no caso brasileiro, a partir dos documentos analisados, tanto como 

ingerência, como contingência. Primeiramente, a atuação do Banco para a gestão do 

desenvolvimento foi alocada a partir de ingerência ao ser intermediador, e um dos principais 

intermédios, em um padrão direcionado para atingir o crescimento econômico e a evolução de 

infraestrutura estatal por meio de princípios gerenciais. 

O modelo formulado no Plano Diretor de 1995 continha não somente os objetivos, 

mas também as propostas de ação, conforme colocado em diferentes documentos analisados, 

para o desenvolvimento do país por meio de ordens gerenciais na gestão, na qualidade e até 

no setor do funcionalismo público. Em segundo lugar, o Banco foi ator de forma 

contingencial não somente pelo período de ascensão global do neoliberalismo como forma 

governamental, mas como articulação de forma estratégica, a exemplo de outros países de 

desenvolvimento no Oriente (e citados regularmente nos documentos pelo próprio Banco), 

para os moldes de desenvolvimento econômico. Dessa forma, foi proposta para a teoria AGD, 

na atuação do Banco Mundial em países-piloto, a abordagem contextual como elemento 

contribuinte para análise da gestão do desenvolvimento.  

Outra particularidade observada nos documentos analisados diz respeito ao alcance de 

mudanças no aspecto social do aparelho de Estado por meio dos projetos do Banco no Brasil. 

Isso porque, conforme a descrição nos relatórios, as consequências afetariam não apenas o 

regime político em vigor, como também o modelo econômico, o tipo de capitalismo, a 

modalidade de Estado, as características do sistema político e as relações Estado-sociedade 

(Abrucio, 2005). Esse sistema constituiu uma dimensão de um processo amplo de 

reestruturação do Estado e sua aparelhagem nos principais assuntos da esfera pública. A 

proposta de idealização e implementação para o sucesso da reforma gerencial representaria, 

assim, não somente a diretriz para a organização do aparelho de Estado em ação no Brasil, 

mas consolidaria os modelos de gestão que serviriam como base para o funcionamento 
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gerencial comum em organizações públicas e privadas na época. Entende-se ainda que o 

plano de reforma seria uma medida, ainda que não padronizada para tal, para reportar o 

trabalho do governo dirigente no sentido de providenciar medidas que sustentassem não 

somente a recuperação do país após a crise, mas a também a própria estruturação para seu 

modelo de desenvolvimento para o futuro (Imasato et. al, 2009).  

A partir desses indícios trazidos pelos documentos, percebe-se que, em virtude das 

transformações causadas desde antes a instauração do MARE, não se pode colocar (como é 

usualmente feito na literatura) o plano diretor como única manifestação de interesses 

gerenciais para o funcionamento do aparelho de estado. Parte-se da importância de analisar 

organizações como um fenômeno completo e não feito de marcos históricos unicamente 

provocadores de princípios relacionados à gestão do desenvolvimento. Além disso, a 

divulgação de projetos de ordem gerencial para a promoção do desenvolvimento em países 

marginalizados envolve, conforme o caso brasileiro, menos a atuação (ou “interferência”, 

conforme apontado na teoria AGD (Jones, 1992) de instituições como organizações 

estruturadas e mais a circulação de ideias e cláusulas, passo a passo, como influência “Norte-

Sul”.  

Importa destacar que os documentos analisados tinham como destinatários diferentes 

grupos de pessoas, no governo brasileiro ou no próprio Banco Mundial. Alguns documentos 

de natureza científica, como artigos e revisões teóricas para embasamento dos projetos a 

serem realizados pelo Banco Mundial no Brasil, não tinham como propósito a estrutura de 

implementação de programas administrativos ou regulamentações, mas visavam reforçar os 

exemplos de benefícios ou de casos bem-sucedidos, advindos em função das orientações do 

Banco, para proporcionar crescimento econômico e efetividade governamental.  

Entretanto, ainda que não houvesse obrigatoriamente um destinatário específico para 

cada documento, é possível inferir a existência de um grupo específico, na perspectiva do 

Brasil, que não somente tinha acesso à cúpula do Banco Mundial responsável pelos projetos, 

mas que também soubesse extrair informações precisar a partir dos dados contidos em 

situação de exemplos realizados em outros países. Embora, em muitos relatórios, estivessem 

descritos em uma estrutura em forma de tópicos os objetivos e as etapas a serem 

implementadas e expectativas bem delimitados, muitos termos científicos e fórmulas eram 

descritas como arguição dos pontos levantados.  
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Para os grupos destinatários dos documentos, a tonalidade do discurso do Banco 

Mundial era como uma abordagem de auxílio, visando ao progresso do país, bem como 

proporcionar melhores condições à população brasileira. Ao propor desenvolvimento, 

reformas no campo público e transmissão de conhecimentos técnicos, nações potenciais de 

relacionamento, como era visto o Brasil, teriam maior probabilidade de adquirir empréstimos 

e proporcionar recursos de interesse para ambas as partes. Entretanto, ao mesmo tempo em 

que eram descritos nos objetivos complementares à estruturação estatal em diferentes setores 

o progresso como benefício, era posto em concomitância o senso de urgência das mudanças 

propostas, sendo enfatizada pelo Banco a necessidade do cenário ideal para o Brasil.   

Por esse motivo, o argumento introdutório de combate à estagnação econômica e 

descontrole fiscal era utilizado com frequência nas documentações como prerrogativa de 

início de estudos e programas projetados. O embasamento “científico”, as citações de 

congressos internacionais e a descrição de exemplos de países que foram beneficiados com o 

apoio do Banco reforçam, na verdade, o posicionamento doutrinador da instituição mundial, 

sendo um pretexto indeclinável para os países clientes aceitar as condições que não eram 

impostas, mas se mostravam efetivas para o desenvolvimento. 

A forma de argumentação utilizada pelo Banco Mundial pode ser complementar à 

análise da teoria AGD com respeito ao “soft power” aplicado por instituições de influência 

global em países de Terceiro Mundo (Nye, 2004), envolvendo uma participação importante 

do ponto de vista do “receptor” para perpetuar a legitimidade (e até a autoridade) das nações 

multilaterais nesse aspecto. Além da abordagem como auxiliador, conforme a própria 

característica de atuação do Banco Mundial nos estudos sobre gestão do desenvolvimento, o 

aspecto intelectual era tido como forma de arguição para discussão e convencimento nos 

casos em países subdesenvolvidos. Embora a análise de relatórios oficiais de circulação mais 

ampla, como relatórios anuais e livros de comercialização (encontrados tanto no repositório 

oficial de documentação do Banco Mundial e na biblioteca de estudos estrangeiros da 

Universidade de York na Inglaterra) mostrasse uma discussão ampla, abrangendo os países 

em desenvolvimento de forma generalizada, percebe-se, de acordo com a documentação 

analisada, que a abordagem específica dos projetos eram detalhadas, com descrição de cada 

situação do país. Nos relatórios sobre o Brasil, cada projeto era dividido de acordo com o 

setor destinado, empréstimos nomeados, prazos estabelecidos e recomendações explicitadas 

para cada etapa, bem como os respectivos riscos de cada empreitada.  
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 A partir dessas observações, depreendem-se as considerações sobre o contexto 

neoliberal para a análise do desenvolvimento de países marginalizados em detrimento dos 

países desenvolvidos. Além da própria abordagem sobre fatos ocorridos no Brasil a respeito 

da gestão do desenvolvimento, apontada por Cooke (2014) como ausente até então na 

literatura sobre o tema, o presente estudo contribui com a teoria ao compreender a forma 

complexa de atuação do Banco Mundial em países subdesenvolvidos em um contexto 

específico e, por vezes, contraditório, do neoliberalismo no final do Século XX. Foi 

evidenciado ainda que o contexto de relações entre o Banco Mundial e o Brasil, assim como 

com outros países subdesenvolvidos, envolveu uma época de concessão de volumes 

monetários como forma de proteger os interesses financeiros da instituição global nesses 

locais e assistir à ação desses países como garantia de lançamentos financeiros futuros. 

Entretanto, conforme analisado no caso brasileiro, os volumes de empréstimo seriam a base 

de troca por ajustes e reformas institucionais no país para constituição de estruturas nos 

moldes dos países desenvolvidos.  

 Essa forma complexa de atuação do Banco Mundial envolveria uma atuação com 

indícios complementares à forma como estudado em AGD, envolvendo ainda o organismo 

intelectual do Banco, grupos de “elite” corresponsáveis pela compreensão e implementação 

de projetos Banco-nações e uma compreensão do próprio histórico dos países-clientes, 

direcionando recursos e estratégias pontuais para cada governo com base em exemplos bem-

sucedidos de desenvolvimento em outras nações. Outros pontos da teoria foram reiterados a 

partir das observações documentais, como a atuação do Banco Mundial por meio de discurso 

de “auxílio” e uma abordagem específica de relação entre os meios gerenciais e a redução da 

pobreza nos países clientes, além de considerações de revisão e melhoria contínua sempre 

presentes nos projetos.  

O trabalho documental, por fim, mostrou-se relevante para demonstrar as relações de 

colonialidade em contexto de desenvolvimento no Século XX com reverberações para a 

situação atual. Considerar o elemento gerencial como pressuposto para o desenvolvimento 

dos países, embora fosse explorado em Estudos Organizacionais em diferentes períodos, 

mostra-se um fenômeno contínuo relacionado ao gerencialismo como ferramenta e, dessa 

forma, necessário de ser compreendido de acordo com os diferentes contextos relacionados. 

Além das contribuições propostas, a pesquisa foi direcionada também como base para 

melhorias adicionais na prerrogativa de estudos sobre reformas administrativas e 

governamentais. Pretende-se, a partir das possibilidades abertas com as inferências deste 
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estudo, ampliar a análise sobre as consequências da reforma gerencial no Brasil, ainda que 

incompleta, para a forma de aparelho de Estado formada após a década de 1990. Além disso, 

a respeito dos paradoxos encontrados sobre o contexto neoliberal do período, pretende-se 

ampliar a compreensão dos diferentes aspectos do estudo sobre neoliberalismo em países 

subdesenvolvidos, aprofundando os pontos identificados sobre o tema nesta pesquisa. As 

agendas de pesquisa podem, então, estar direcionadas à ampliação dos aspectos políticos 

relacionados às ações de desenvolvimento em países de Terceiro Mundo.  
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APÊNDICE 1 – Planilha de documentos 1: Banco Mundial 
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Pre-2003 Economic 
or Sector Report 

3 
Brazil - Staff Appraisal Report of a Northeast Basic 
Education Project 1980 2815B-BR Report by visiting 

4 Brazil - Development Banking Project (English)  1985 5490 
Project Performance 
Assessment Report 

5 

Report Aid Recommendation if The- President of the 
International Bank For Reconstruction And Development 
to the Executive Directors on a Proposed Loan I1 An 
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1980 Census 1987 EDT90 

Discussion Paper - 
Education and 
Training Series 

12 
Macroeconomic policies, debt accumulation, and 
adjustment in Brazil, 1965-84 (English) 1987 WDP8 Publication 
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http://documents.worldbank.org/curated/en/774601468222002960/Assessment-of-the-Brazilian-indirect-taxes
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Legislation, development and legislating development in 
Brazilian rural labor markets : the sugarcane cutters of 
Pernambuco (English) 1990 11038 Working Paper 

27 Brazil - Private Sector Finance Project (English) 1990 8793 
Staff Appraisal 
Report 

28 

Brazil  
Second Rural Development Project - Ceara and 
Second Rural Development Project - Minas Gerais  1990 

LOAN 1924-BR 
LOAN 1877-BR 

Project Completion 
Report 

29 Brazil - Science Research and Training Project (English)  1990 8811 
Staff Appraisal 
Report 

30 
National systems supporting technical advance in 
industry : the Brazilian experience (English) 1990 8947 

Departmental 
Working Paper 

31 
Policy Choices in the Newly Industrializing Countries  
Bela Balassa 1990 WPS0432 

Working Papers 
Development 
Economics 

32 
Brazil - Trade policy in Brazil : the case for reform 
(English) 1990 7765 

Pre-2003 Economic 
or Sector Report 

33 
Brazil - Economic stabilization with structural reforms 
(English) 1991 8371 

Pre-2003 Economic 
or Sector Report 

34 

Brazil - Key policy issues in the livestock sector : 
towards a framework for efficient and sustainable growth 
(English) 1991 8570 

Pre-2003 Economic 
or Sector Report 

35 The new fiscal federalism in Brazil (English) 1991 WDP124 Publication 

36 Foreign investment policies in Brazil (English)  1991 8169 
Pre-2003 Economic 
or Sector Report 

37 
How a Changein Brazil's Sugar Policies Would Affect 
the World Sugar Market - Brent Borrell 1991 WPS0642 

Working Paper 
International 
Economics 
Department 

38 
Investment in Science Research and Training: The 
Case of Brazl and Implicatons for Other Countres 1991 15567 

A Viewfrom LATHM' - 
Human Resources 
Division 

39 
Macroeconomic management and the division of powers 
in Brazil : perspectives for the nineties (English) 1991 WPS567 

Policy Research 
Working Paper 

40 
Population and the World Bank : a review of activities 
and impacts from eight case studies (English) 1991 10021 

Sector or Thematic 
Evaluation 

41 Private Sector Finance Project - Loan Agreement 1991 3268-BR Agreement 

42 
Who paid the bill? Adjustment and poverty in Brazil, 
1980-95 (English) 1991 WPS648 

Policy Research 
Working Paper 

43 Brazil - Skills Formation Project (English) 1992 10948 
Project Completion 
Report 

44 Brazil - Technician Training Subsector Project (English)  1992     

45 

Brazil - The challenge of municipal sector development 
in the 1990s : Policy summary and reform proposals 
(English) 1992 10161 

Pre-2003 Economic 
or Sector Report 

46 
Factors in successful rural development : examples from 
Northeast Brazil (English) 1992 29216 Brief 

47 

Learning, technical progress and competitiveness in the 
commuter aircraft industry : an analysis of Embraer 
(English) 1992 11195 

Departmental 
Working Paper 

48 

Public institutions and private transactions : the legal 
and regulatory environment for business private 
transactions in Brazil and Chile (English) 1992 WPS891 

Policy Research 
Working Paper 

49 
Brazil - Reforming the telecommunications sector : 
policy issues and options for the 1990s (English) 1992 10213 

Pre-2003 Economic 
or Sector Report 

50 
Secondary Education and Training in Brazil: Adapting to 
New Economic Realities 1992 10564-BR Report after visiting 

51 TECHNICIAN TRAINING PROJECT 1992 (LOAN 2366-BR)   

52 
Higher education reform in Chile, Brazil, and 
Venezuela.pdf 1992     

http://documents.worldbank.org/curated/en/878551468222002670/Brazil-Private-Sector-Finance-Project
http://documents.worldbank.org/curated/en/229601468236673594/Brazil-Science-Research-and-Training-Project
http://documents.worldbank.org/curated/en/877321468770331457/National-systems-supporting-technical-advance-in-industry-the-Brazilian-experience
http://documents.worldbank.org/curated/en/877321468770331457/National-systems-supporting-technical-advance-in-industry-the-Brazilian-experience
http://documents.worldbank.org/curated/en/963591468223161610/Brazil-Trade-policy-in-Brazil-the-case-for-reform
http://documents.worldbank.org/curated/en/963591468223161610/Brazil-Trade-policy-in-Brazil-the-case-for-reform
http://documents.worldbank.org/curated/en/310171468016827225/Brazil-Economic-stabilization-with-structural-reforms
http://documents.worldbank.org/curated/en/310171468016827225/Brazil-Economic-stabilization-with-structural-reforms
http://documents.worldbank.org/curated/en/535481468007794860/Brazil-Key-policy-issues-in-the-livestock-sector-towards-a-framework-for-efficient-and-sustainable-growth
http://documents.worldbank.org/curated/en/535481468007794860/Brazil-Key-policy-issues-in-the-livestock-sector-towards-a-framework-for-efficient-and-sustainable-growth
http://documents.worldbank.org/curated/en/535481468007794860/Brazil-Key-policy-issues-in-the-livestock-sector-towards-a-framework-for-efficient-and-sustainable-growth
http://documents.worldbank.org/curated/en/164831468769170094/The-new-fiscal-federalism-in-Brazil
http://documents.worldbank.org/curated/en/785241468770372586/Foreign-investment-policies-in-Brazil
http://documents.worldbank.org/curated/en/754161468769128741/Macroeconomic-management-and-the-division-of-powers-in-Brazil-perspectives-for-the-nineties
http://documents.worldbank.org/curated/en/754161468769128741/Macroeconomic-management-and-the-division-of-powers-in-Brazil-perspectives-for-the-nineties
http://documents.worldbank.org/curated/en/852221468914081848/Population-and-the-World-Bank-a-review-of-activities-and-impacts-from-eight-case-studies
http://documents.worldbank.org/curated/en/852221468914081848/Population-and-the-World-Bank-a-review-of-activities-and-impacts-from-eight-case-studies
http://documents.worldbank.org/curated/en/585341468742152747/Who-paid-the-bill-Adjustment-and-poverty-in-Brazil-1980-95
http://documents.worldbank.org/curated/en/585341468742152747/Who-paid-the-bill-Adjustment-and-poverty-in-Brazil-1980-95
http://documents.worldbank.org/curated/en/144031468223163630/Brazil-Skills-Formation-Project
http://documents.worldbank.org/curated/en/677321468021002727/Brazil-Technician-Training-Subsector-Project
http://documents.worldbank.org/curated/en/108461468225292648/Policy-summary-and-reform-proposals
http://documents.worldbank.org/curated/en/108461468225292648/Policy-summary-and-reform-proposals
http://documents.worldbank.org/curated/en/108461468225292648/Policy-summary-and-reform-proposals
http://documents.worldbank.org/curated/en/609481468232760105/Factors-in-successful-rural-development-examples-from-Northeast-Brazil
http://documents.worldbank.org/curated/en/609481468232760105/Factors-in-successful-rural-development-examples-from-Northeast-Brazil
http://documents.worldbank.org/curated/en/452891468769515787/Learning-technical-progress-and-competitiveness-in-the-commuter-aircraft-industry-an-analysis-of-Embraer
http://documents.worldbank.org/curated/en/452891468769515787/Learning-technical-progress-and-competitiveness-in-the-commuter-aircraft-industry-an-analysis-of-Embraer
http://documents.worldbank.org/curated/en/452891468769515787/Learning-technical-progress-and-competitiveness-in-the-commuter-aircraft-industry-an-analysis-of-Embraer
http://documents.worldbank.org/curated/en/756851468769127861/Public-institutions-and-private-transactions-the-legal-and-regulatory-environment-for-business-private-transactions-in-Brazil-and-Chile
http://documents.worldbank.org/curated/en/756851468769127861/Public-institutions-and-private-transactions-the-legal-and-regulatory-environment-for-business-private-transactions-in-Brazil-and-Chile
http://documents.worldbank.org/curated/en/756851468769127861/Public-institutions-and-private-transactions-the-legal-and-regulatory-environment-for-business-private-transactions-in-Brazil-and-Chile
http://documents.worldbank.org/curated/en/808761468224371517/Brazil-Reforming-the-telecommunications-sector-policy-issues-and-options-for-the-1990s
http://documents.worldbank.org/curated/en/808761468224371517/Brazil-Reforming-the-telecommunications-sector-policy-issues-and-options-for-the-1990s
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53 

Latin America - Facing the challenges of adjustment and 
growth (Vol. 1) : Structural adjustment : rationalizing the 
public sector (English) 1992 74919 

EDI WORKING 
PAPER 

54 VOLUME 2 Restoring Macroeconomic Balance 1992 74919 
EDI WORKING 
PAPER 

55 
 VOLUME 3 Structural Adjustment RACIONALIZATION 
OF PUBLIC MANAGEMENT.pdf 1992 74919 

EDI WORKING 
PAPER 

56 Volume 4 Structural Adjustment 1992 74919 
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