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RESUMO 

o presente trabalho tem como objetivo analisar o impacto do mérito, da 

estabilidade e do desempenho sobre o comportamento do servidor público brasileiro. 

São apresentadas a falta de um sistema eficiente de mérito, deficiências na aplicação e 

adequação de mecanismos de avaliação de desempenho, a estabilidade concedida aos 

servidores públicos, além de distorções da burocracia, como os elementos de maior 

relevância para a perda de motivação dos servidores públicos, a queda nos níveis de 

desempenho do setor e, por conseguinte, a insatisfação e falta de credibilidade por parte 

da sociedade como usuária dos serviços públicos. Como referencial teórico, são 

estudadas a Teoria da Administração, a Teoria da Motivação, a Teoria da Burocracia e 

Cultura Organizacional, por encontrarem-se estreitamente relacionadas ao tema objeto 

do estudo. Para melhor entender as origens socioculturais do problema, é realizada uma 

retrospectiva histórica sobre as origens do funcionalismo público em nosso país, desde o 

período colonial até os dias de hoje, apresentando os dispositivos relativos a mérito, 

desempenho e estabilidade, constantes nas Constituições brasileiras, com seus efeitos 

sobre o atual Regime Jurídico Único. Em seguida, são apresentados os verdadeiros 

conceitos e objetivos desses dispositivos, justificando a necessidade de sua existência, 

identificando algumas de suas distorções, principalmente no que diz respeito à 

estabilidade e à burocracia. Dando prosseguimento à discussão sobre o tema, são 

discutidas as principais propostas de reforma administrativa, enfatizando uma possível 

flexibilização da estabilidade, com base no desempenho. Depois de serem apresentadas 

sugestões e propostas para solução de alguns problemas levantados, o estudo conclui 

afirmando ser indispensável ter o mérito como parâmetro para ingresso e ascensão nas 

carreiras do setor público, além da existência e constante aperfeiçoamento de 

instrumentos de avaliação de desempenho legítimos, para incentivar o bom desempenho 

e a criatividade. Da mesma forma, é destacada a importância da estabilidade como 

mecanismo de proteção do setor público contra práticas de nepotismo e perseguições 

políticas, sendo identificados alguns pontos fortes da burocracia, que vão de encontro 

aos critérios de impessoalidade e hierarquia, indispensáveis em um sistema 

meritocrático. 

Palavras-chave: administração pública, burocracia, desempenho, estabilidade, mérito 



ABSTRACT 

This essay has the purpose of identifying the influence of merit, tenure rights and 

perfonnance on the behavior of the Brazilian civil servant. The lack of an efficient 

merit-based system, the handicaps in the application and the adequacy of perfonnance

evaluation mechanisms, the concession of tenure rights, as well as distortions of 

bureaucracy, area pointed out as the most relevant elements responsible for the loss of 

stimuli for the civil servant, the decrease on perfonnance leveIs in the public sector, and 

the consequent loss of credibility from the Brazilian people, users of public services. 

The theoretical fundamentaIs are based on Theory of Administration, Theory of 

Motivation, Theory of Bureaucracy and Organizational Culture, since they are closely 

related to the subject in study. In order to have a better understanding about social and 

cultural origins of the problem, a historic retrospect is presented, relating to public 

employment in our country, starting from the colonization period, up to today, focusing 

on merit, perfonnance and tenure rights, as precepts of the Brazilian Constitutions, and 

their effects upon the actual legal regime regarding human resources of the public 

service. The real concepts, meanings and purposes of these precepts are brought up, 

enforcing the need for their existence, while focusing on their distortions, mainly 

conceming tenure rights and public bureaucracy. The main proposals on administrative 

refonns are also shown, with emphasis on a possible flexibility conceming tenure 

rights. After presenting some suggestions and proposals towards solutions for some of 

the problems brought up, the study concludes that is indispensable for the public 

administration to have merit as the basis for ingress and evolution in the careers of the 

public sector, in addition to searching for the constant improvement of legitimized 

perfonnance-evaluation mechanisms, in order to encourage and stimulate high leveIs of 

perfonnance and creativity. In the same way, it emphasizes the role of tenure rights in 

the protection of the public sector against nepotism and political preferences, and 

depicts the relevance of some aspects of public bureaucracy, as key-elements of a good 

merit-based system. 

Keywords: bureaucracy, merit, perfonnance evaluation, public sector, tenure rights. 
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1. INTRODUÇÃO 

Estamos vivendo uma era de crescente incerteza, acompanhada por mudanças 

cada vez mais rápidas. Fenômenos como a globalização e a Internet fizeram do planeta 

uma grande "aldeia global", interagindo simultaneamente e trazendo inovações e 

transformações que, muito mais do que meramente tecnológicas, passaram a afetar 

radicalmente valores e padrões, influenciando a cultura e o comportamento de indivíduos, 

grupos e organizações de todo o mundo. 

Como conseqüência inevitável, a nova corrente passou a exigir, em contrapartida, 

maior agilidade e flexibilidade para absorver e reagir aos impactos dessa avalanche de 

informações e fatos, que tornam velho e obsoleto tudo o que não acompanha o ritmo das 

mudanças. 

o Brasil, procurando sobreviver em melO a essa turbulência, tendo como 

alternativas submeter-se às regras ditadas pelos organismos internacionais ou correr o 

risco de seguir o exemplo da Argentina, precisa, mais do que nunca, fortalecer suas 

organizações, não apenas no âmbito do setor privado mas, principalmente, no setor 

público. No que diz respeito ao primeiro, a concorrência e as regras do mercado são 

determinantes para sua sobrevivência ou extinção. Já no setor público, o cenário se 

configura de forma totalmente distinta. 

Neste contexto de mudanças constantes e radicais, antigos mitos, princípios éticos 

morais e existenciais, bem como paradigmas, valores, padrões de mérito, igualdade, 

modernidade, cidadania, desempenho e segurança, vêm sendo modificados e repensados 

a cada instante. Sob a ótica do mercado de trabalho, a insegurança e a recessão tornaram 

as oportunidades de emprego no setor privado cada vez mais escassas, e as exigências 

quanto à formação e especialização a cada dia mais eletivas, sem que isso represente 

qualquer garantia em relação a uma estabilidade de emprego. Como conseqüência, a 

busca por empregos públicos passou a ser novamente concorrida, por representar, talvez, 

uma das únicas opções seguras para o futuro. 

No entanto, a administração pública brasileira vem sendo, já há algum tempo, 

alvo de pesados ataques por parte da sociedade e dos meios de comunicação. Acusada por 
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sua inoperância, ineficiência e falta de profissionais preparados e competentes, é ainda 

criticada por seus elevados custos, cujos componentes compreendem algumas distorções 

da burocracia e, principalmente, a folha de pagamento dos servidores civis da União, 

apontada como um dos principais agravantes do déficit público. 

Ao mesmo tempo, ao longo das últimas décadas, a imagem do servidor público 

brasileiro passou a ser gradativamente depreciada. Apontado como o grande vilão e 

responsável pelas mazelas do setor público, é ainda considerado privilegiado pelo fato de 

gozar de uma estabilidade de emprego, incompatível com o nível de desempenho hoje 

existente no setor. 

Grande parte das discussões sobre reforma administrativa no Brasil, 

principalmente as mais recentes, acabam tendo como prioridade absoluta o enxugamento 

da máquina governamental, buscando a redução de seu tamanho e uma diminuição em 

seus custos, principalmente por meio de cortes nas despesas com pessoal. Uma vez que as 

demissões foram praticamente eliminadas após o advento da estabilidade, o único 

mecanismo de contenção de gastos públicos passou a ser o congelamento de salários, um 

dos fatores que tem contribuído de maneira significativa para a desmotivação e a 

conseqüente queda nos níveis de desempenho dos servidores públicos. 

o setor público brasileiro encontra-se numa CrIse que aparenta ser de difícil 

reversão, manifestando-se tanto a nível interno através do padrão de comportamento do 

servidor público, como a nível externo, através da opinião pública. Esta avaliação, 

embora, em alguns casos, possa parecer injusta, decorre, em grande parte, da tendência 

do ser humano de igualar os desiguais, o que vem a agravar ainda mais o processo de 

perda de auto-estima da classe de servidores públicos. 

Antes, porém, de iniciar uma análise sobre a atual crise da administração pública 

brasileira, convém realizar uma retrospectiva histórica sobre as origens do funcionalismo 

público em nosso país. Na história das civilizações, percebe-se que o comportamento do 

ser humano de hoje reflete heranças do passado e é influenciado pela cultura dos grupos 

analisados. Neste sentido, é importante buscar e identificar pontos históricos ou culturais 

relevantes que possam ajudar a entender e sustentar a análise do problema. 
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Pelo fato do Brasil ter sido colonizado por um país no qual imperava o 

patrimonialismo, a cultura meritocrática não aparece como fato histórico nas origens da 

sociedade brasileira, mormente na formação do comportamento do servidor público. Pelo 

contrário, a burocracia portuguesa trazida para o Brasil, acompanhando D. João VI, 

importou toda a tradição patrimonialista, reforçando a cultura já existente nas capitanias 

hereditárias, nas quais o senhorio da terra representava a fonte do poder político e 

administrativo da região. Da posse da terra emanava o poder do soberano, tendo a 

nobreza, a primeira burocracia, como participante desse patrimônio. 

Os cargos públicos eram doados pelo soberano em recompensa por lealdade ou 

outro tipo qualquer de favorecimento, e considerados, portanto, uma propriedade do 

servidor. Constituíam um patrimônio tão altamente valorizado, que podiam ser 

comprados ou transmitidos por herança como um direito patrimonial. Em virtude disso, 

os servidores públicos, de posse do patrimônio e recursos do Estado, dispunham do cargo 

público em seu próprio proveito ou de terceiros, transformando-o em instrumento para 

favores pessoais (ainda hoje, na administração pública brasileira, é utilizada a expressão 

"tomar posse do cargo"). 

Como relata Raymundo Faoro, "o cargo público, em sentido amplo, a comissão 

do rei, transforma o titular em portador de autoridade. Confere-lhe a marca de nobreza, 

por umfenômeno de interpenetração inversa de valores." Na verdade, os cargos públicos 

eram atributos de nobres de "boa linhagem", ou seja, do "homem fidalgo, de limpo 

sangue" (1996, p.175). A ascensão de plebeus aos postos do governo era repudiada pelos 

nobres fidalgos portugueses, sendo as funções públicas destinadas aos nobres, senhores 

da terra, com o provimento de cargos dependendo exclusivamente da escolha do rei. 

Começa-se a depreender daí que o patrimonialismo e o autoritarismo foram sendo 

enraizados em nossa cultura, na qual o desempenho tinha pouca relevância. Desde então, 

predominavam o patronato e o clientelismo, até hoje de alguma forma associados à 

administração pública brasileira. 

Na tentativa de reverter essas origens culturais, todas as Constituições e regimes 

jurídicos brasileiros vêm arduamente tentando combater essas práticas, lutando para 

impor critérios de igualdade e meritocracia para ingresso e ascensão nas carreiras do setor 



7 

público, da mesma forma que buscam destacar o desempenho como instrumento para 

valorização do servidor, em detrimento de preferências pessoais ou outros critérios não 

meritocráticos. 

A estabilidade, muito ao contrário do que é hoje pensado pela opinião pública, foi 

instituída visando proteger a sociedade e o servidor. No primeiro caso, visa impedir que 

os órgãos públicos sejam objeto de negociações políticas e práticas de nepotismo e 

cartorialismo. No que diz respeito ao servidor, oferece a garantia de que o mesmo fique 

isento de perseguições ou demissões injustas, tendo então como única prioridade prestar 

serviços à sociedade, e não a seus superiores em decorrência de pressões ou outros 

objetivos espúrios como a obtenção de simpatias ou privilégios. 

A persistência da estabilidade como dispositivo legal em nosso país, apesar das 

correntes contrárias, tem como objetivo evitar que a administração pública seja utilizada 

como instrumento de troca de favores políticos, como já foi fato em passado recente, 

mais especificamente em períodos pré-eleitorais, quando eram realizadas demissões, na 

maioria das vezes injustas, simplesmente para que fossem criadas vagas para admissão de 

apadrinhados de políticos. 

A burocracia, que por desconhecimento ou distorção de seus objetivos, é tão 

severamente criticada pelos servidores e pela sociedade, detém um forte vínculo com a 

administração pública, visando garantir a manutenção da igualdade, do mérito e do 

controle do desempenho do servidor e do setor público como um todo. Suas disfunções, 

no entanto, acabaram onerando e, ao mesmo tempo, tomando pesada e rígida a máquina 

governamental, gerando morosidade e ineficiência. Além disso, a ela são atribuídas a 

perda da iniciativa e da criatividade dos servidores públicos, bem como os elevados 

custos da gestão pública. 

No que tange à questão relativa ao desempenho e sua avaliação, sua credibilidade 

e eficácia foram-se perdendo ao longo do tempo. Os antigos sistemas, de caráter 

estritamente individual, voltados exclusivamente para recompensas de caráter pecuniário, 

agravados por sua extrema subjetividade e, em alguns casos, parcialidade, acabaram 

perdendo credibilidade, deixando de cumprir seu principal objetivo: a apuração do 
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mérito. Este, sem dúvida, representa um importante elemento na formação da cultura de 

estagnação e desmotivação enraizada no setor público ao longo dos últimos anos. 

Tentando reverter esse processo, começaram a ser implantados em alguns órgãos 

da administração pública brasileira, a exemplo dos países desenvolvidos, sistemas de 

avaliação mais modernos, tendo como base uma combinação entre os desempenhos 

institucional e individual. Essa nova metodologia, embora ainda careça de ajustes, já 

apresenta resultados positivos e pretende gradualmente exercer efeitos significativos 

sobre a motivação e o comportamento do servidor, incentivando e cobrando melhores 

resultados nas organizações componentes do setor público no Brasil. 

Desta análise depreende-se o mote do presente estudo, que não tem a pretensão de 

apresentar soluções, mas provocar reflexões e apresentar sugestões sobre pontos críticos 

que devam suscitar estudos mais aprofundados, buscando se não solucionar, ao menos 

amenizar algumas questões nevrálgicas da administração pública no Brasil. 

o problema concentra-se, portanto, em tentar identificar fatores históricos ou 

culturais que, ao longo do tempo, possam ter contribuído para que a batalha por um 

sistema de mérito e pela valorização do desempenho fosse tomando-se cada vez mais 

árdua e difícil. Procura-se responder daí porque, diferentemente dos países do primeiro 

mundo, a administração pública e o próprio servidor público no Brasil, que já foram, no 

passado, vistos com orgulho e respeito, são hoje vítimas de menosprezo e descrédito. 

As distorções da burocracia, a falta de um sistema eficiente de mérito, a perda de 

credibilidade no que diz respeito a alguns dispositivos utilizados para mensurar o 

desempenho dos servidores e das próprias instituições, agravados pela forma como a 

estabilidade foi concedida aos servidores através da Constituição de 1988, tomaram-se 

fatores determinantes para a formação da cultura hoje existente nas organizações do setor 

público. 

Num momento de profunda recessão, no qual a batalha por empregos no mercado 

interno se toma cada vez mais intensa e competitiva, a existência de um sistema de 

mérito que garanta o direito de igualdade a todos os cidadãos brasileiros, no que tange ao 

ingresso e à ascensão nas carreiras do setor público, representa condição primordial.. 
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Assim sendo, o presente trabalho terá como objetivo analisar e criticar a questão relativa 

ao mérito, suas raízes culturais no Brasil e seu histórico até os dias de hoje, enfatizando 

seus efeitos sobre o servidor público e sobre a sociedade brasileira. 

Da mesma forma, e pelo fato de estar intrinsecamente ligada à questão do mérito, 

examina também o desempenho do servidor público em nosso país, fator de grande 

relevância, em virtude de seus efeitos diretos sobre o desempenho da administração 

pública como um todo. Este tema será abordado através de uma análise sobre a forma 

com que o Governo, a sociedade e o próprio servidor público vêm lidando com a questão, 

apontando algumas falhas e distorções inerentes aos sistemas de avaliação de 

desempenho utilizados em nosso país, desde as primeiras Constituições, e os avanços 

realizados em alguns dos atuais sistemas. O estudo terá como objetivo indicar sua 

correlação com a ascensão nas carreiras do setor, bem como seus efeitos sobre a cultura 

do servidor. 

Por ser considerado atualmente como um dos pontos mais polêmicos e distorcidos 

da administração pública no Brasil, a estabilidade do servidor público é também 

amplamente discutida neste trabalho. Controvertida e criticada, apesar de existir desde os 

primórdios do serviço público no Brasil, parece até hoje não ter suas origens e propósitos 

claramente reconhecidos pela opinião pública, exercendo também uma forte influência 

sobre o comportamento e a motivação do servidor. Seus objetivos e efeitos serão 

estudados sob a ótica do Governo, da sociedade e dos próprios servidores públicos. 

É importante destacar que uma vez que todos esses elementos encontram-se 

intimamente relacionados à burocracia, ela é também objeto de uma análise crítica, com 

ponderações sobre sua adequação à administração pública brasileira. Sempre associada à 

gestão pública, embora isso ocorra mais constantemente em função de suas disfunções e 

exageros, será estudada a Teoria da Burocracia de Max Weber, cujas características de 

formalização, divisão do trabalho, hierarquia e impessoalidade moldam-se perfeitamente 

às organizações do setor público. Será analisada a forma como a burocracia vem se 

adaptando à cultura brasileira, e como essa cultura, até certo ponto, traçou características 

na burocracia do setor público. Será também identificada a forma como se tornou fator 

determinante no comportamento do servidor público, principalmente no que diz respeito 

a mérito, sistemas de avaliação e à própria estabilidade. 
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Ao mesmo tempo, serão analisadas algumas de suas distorções, além da forma 

como tem impactado o comportamento, a motivação do servidor público no Brasil e a 

própria eficiência da administração pública. Para embasar a análise sobre o 

comportamento e a motivação do servidor público, serão abordados, como referencial 

teórico, os temas relativos à Teoria da Motivação e Cultura Organizacional, identificando 

a maneira como a cultura hoje existente no setor público foi sendo formada e de que 

forma exerce influência sobre o comportamento dos servidores. 

O mérito, o desempenho e a estabilidade são, portanto, as três principais questões 

a serem apresentadas, visando identificar seus efeitos sobre o resultado do cumprimento 

da missão das organizações da administração pública e sobre o comportamento do 

servidor público brasileiro. A burocracia do setor público brasileiro será também 

apresentada em função de sua forte influência sobre a cultura da administração pública 

brasileira e sua repercussão sobre a opinião pública. 

A falta de um sistema eficiente de mérito propiciou, ao longo do tempo, algumas 

injustiças, além de favorecimentos e práticas de nepotismo. Somando-se a isso, a 

inexistência de incentivos relacionados ao desempenho, acabou por inibir mecanismos de 

recompensa, deixando de valorizar o bom servidor e punir o desempenho deficiente. A 

polêmica questão da estabilidade, além de gerar um processo de acomodação, tomou 

praticamente inexistentes ou inaplicáveis alguns instrumentos de sanção. Esses 

elementos, isoladamente ou interagindo entre si, constituem fatores de peso na formação 

da imagem de incompetência e inoperância atribuída não somente aos servidores, mas à 

administração pública, influenciando de maneira incisiva o comportamento do servidor 

público em nosso país. 

Em resumo, o que se pretende é investigar de que forma o mérito, o desempenho e 

a estabilidade foram e vêm sendo tratados em nosso país, seus efeitos sobre o 

comportamento do servidor público, e a visão da sociedade sobre a administração pública 

no Brasil em relação a esses fatores. O objetivo principal será avaliar o impacto das 

noções e representações de mérito, desempenho e estabilidade no âmbito da 

Administração Pública no Brasil sobre o comportamento do servidor público e sobre o 
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desempenho dos órgãos públicos, inclusive em suas relações com a sociedade. Serão 

também objeto de analise: 

• a cultura e o comportamento do servidor público no Brasil, desde a época do Brasil

Colônia até os dias de hoje. 

• a forma como as questões relativas a mérito, desempenho e estabilidade vêm sendo 

tratadas no Brasil, desde a primeira Constituição Brasileira, tentando identificar suas 

origens, efeitos e distorções ao longo do tempo. 

• a estabilidade do servidor público no Brasil, apresentando suas ongens, seus 

objetivos, seus pontos positivos e suas distorções, estudando seu impacto sobre a 

motivação e a cultura do servidor público. 

• a questão relativa ao desempenho do servidor público, sob a ótica da sociedade e do 

próprio servidor, fazendo um estudo crítico sobre os principais sistemas de avaliação 

de desempenho adotados por órgãos da Administração Pública no Brasil, seus 

objetivos e seu impacto sobre a cultura do servidor público .. 

• os principais efeitos do mérito, do desempenho e da estabilidade sobre o 

comportamento do servidor público no Brasil e o desempenho da administração 

pública brasileira. 

Uma vez que será estudada a cultura do servidor público que compõe a cultura do 

setor público como um todo, também fará parte do estudo uma análise sobre esse 

conceito. A cultura de um grupo de pessoas representa uma rede de significados 

constituída pelos mitos, religiões e ideologias criadas a partir do comportamento de 

pessoas que percebem e reagem de forma semelhante a um determinado estímulo. 

Embora a cultura organizacional possa assumir características distintas em função do 

perfil de cada organização, no caso da administração pública brasileira, os valores, as 

crenças e os pressupostos acabaram por tomar-se relativamente similares, em função da 

padronização de normas e até mesmo de comportamentos estabelecidos pelos diversos 
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regimes jurídicos existentes desde a primeira Constituição até o atual Regime Jurídico 

Único, instituído através da Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990. 

Com isso, a cultura do setor público brasileiro tomou-se praticamente universal a 

todas as suas organizações e consequentemente mais forte, deixando de representar um 

fator interno para se tomar externo à organização. Assim sendo, tentar reverter essa 

cultura de estagnação, falta de comprometimento e desmotivação, toma-se ainda mais 

difícil, uma vez que pouca liberdade criativa ou cultural foi deixada aos servidores de 

cada organização individualmente. 

Sendo a cultura da administração pública rígida, seus efeitos serão percebidos de 

forma incisiva sobre a estratégia das organizações. Analisar a cultura existente no setor 

público é, portanto, de extrema importância para entender e tentar superar algumas das 

dificuldades que as organizações do setor encontram para cumprir com eficácia a sua 

missão institucional. 

Esse padrão de comportamento, ou cultura universal, atribuída à grande massa dos 

servidores públicos, vem sendo utilizada por grupos de interesse, ao mesmo tempo como 

mecanismo de controle e como um excelente anteparo para as críticas direcionadas à 

administração pública em nosso país, contando com a anuência tácita da sociedade e dos 

próprios servidores. Principalmente por isso, analisar as origens da atual mentalidade do 

servidor público e da opinião que se formou a seu respeito representa um grande desafio, 

uma vez que está envolvido nesse contexto o desempenho da administração pública em 

nosso país. 

É importante, neste momento, destacar que apesar de também ser considerada 

como questão de suma importância, tanto para o servidor público como para a sociedade, 

não será realizada uma análise financeira sobre custos de salários e encargos da folha de 

servidores da União, bem como seu impacto sobre o déficit público. 

Da mesma forma, embora também julgada de grande relevância como fator de 

influência sobre o comportamento do servidor público e, ao mesmo tempo, 

contundentemente rebatida pelos meios de comunicação e pela sociedade, a questão 

relativa à aposentadoria com proventos integrais será abordada apenas sob seu aspecto 
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motivacional, no que diz respeito ao comportamento do servidor público, uma vez que 

um estudo mais detalhado sobre essa questão demandaria cálculos atuariais e financeiros 

que suscitariam uma análise e uma discussão que encontram-se fora do âmbito do 

presente estudo. 

Para melhor identificar o modo como o mérito, o desempenho e a estabilidade 

vêm sendo tratados em nosso país, serão analisados alguns fatores relativos à política de 

Recursos Humanos adotada pela Administração Pública Brasileira, desde a primeira 

Constituição até os dias de hoje, com o advento da Lei 8.112, no que tange aos fatores 

motivacionais e comportamentais dos servidores da União. 

A relevância do presente estudo pode, portanto, ser percebida sob diversos 

aspectos. Criticar de forma depreciativa a administração pública no Brasil, mormente o 

servidor público brasileiro, mais do que uma constante, transformou-se quase em um 

consenso. Os meios de comunicação são contundentes ao apresentarem casos de excesso 

de burocracia, lentidão, inoperância e incompetência, quando não se trata de corrupção e 

outras faltas graves. 

A gradativa desprofissionalização dos quadros de pessoal é pública e notória. Em 

um momento de crise e desemprego, esses exemplos afetam não somente a opinião 

pública, que como tendência normal acaba por generalizar comportamentos e padrões, 

como também o próprio servidor público que, vítima de críticas, em alguns casos 

verdadeiras, sente-se incapaz de defender-se, melhorar sua imagem e reverter esse quadro 

caótico. Esses efeitos negativos sobre a cultura do servidor serão minuciosamente 

analisados ao longo do estudo, visando apresentar seus focos mais importantes, bem 

como propostas para tentar minimizar ou até mesmo eliminar, onde for possível, suas 

conseqüências mais danosas. 

Em vários períodos da História Brasileira, a falta de critérios ou normas para 

ingresso nas carreiras do setor público fez com que as admissões se dessem 

principalmente em função de injunções políticas, apadrinhamentos ou até mesmo 

escolhas pessoais, principalmente nos períodos pré-eleitorais. 
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Da mesma fonna, os sistemas de avaliação de desempenho, de caráter individual e 

pecuniário, que fonnulavam critérios para ascensão dentro das diversas carreiras do setor, 

eram, em sua maioria, aleatórios e subjetivos. Via de regra, as nonnas de recursos 

humanos tinham caráter temporário e transitório, acompanhando diretrizes emanadas dos 

dirigentes dos diversos órgãos, que tinham poder de alterá-las a qualquer tempo, sem 

maiores justificativas. O padrão de salários e benefícios era totalmente diferenciado, 

dependendo do poder político de cada entidade junto à sua esfera ministerial. As 

demissões, em sua grande maioria, acabavam ocorrendo por motivos totalmente distintos 

daqueles que deveriam originá-las. 

Diante dessas distorções, o servidor público, que no passado sentia orgulho de 

assim ser chamado, foi se tomando a cada dia mais desmotivado e até mesmo mal visto 

aos olhos do contribuinte que através do pagamento de tributos sustenta a máquina 

governamental e paga os salários desses servidores. Ao igualar os desiguais, a sociedade 

involuntariamente pode estar contribuindo para a gradativa extinção da auto-estima e do 

orgulho que ainda possam existir na administração pública brasileira. 

Por diversas ocasiões, leis, regulamentos e órgãos governamentais, como o DASP 

e o MARE, tentaram reverter esse quadro de descrença e desmotivação. A Lei 8.112 de 

11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis 

da União, das autarquias e das fundações públicas federais, atualmente vigente, é um 

desses exemplos, tentando regulamentar, padronizar e até mesmo moralizar o serviço 

público. Seus dispositivos abrangem desde o ingresso de pessoas às carreiras do setor, a 

padronização de proventos, a regulamentação de benefícios, afastamentos e 

aposentadorias até a concessão de pensões aos beneficiários desses servidores. 

É evidente que os efeitos do Regime Jurídico Único ou RJU, nome através do 

qual é conhecido o atual regime jurídico, foram percebidos de maneira distinta em cada 

organização que compõe a Administração Pública Federal mas, de maneira geral, os 

aspectos relativos a mérito, desempenho e estabilidade, por serem rígidos em seus 

dispositivos, acabaram impactando de fonna relativamente semelhante os servidores 

públicos dos diversos órgãos. 
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Por outro lado, uma vez que o RJU padroniza normas de Recursos Humanos das 

entidades componentes do setor público, torna-se, mais do que nunca, primordial 

verificar, neste caso, como ficou o papel dos dirigentes de RH das organizações após o 

advento da referida Lei, identificando até que ponto dispõem de autonomia ou 

mecanismos para gerenciar ou incentivar seus servidores. 

Nesse sentido, o estudo, além de identificar pontos fortes e fracos relativos às 

questões de mérito, desempenho e estabilidade, tem como mote provocar reflexões sobre 

algumas das principais causas da crise no setor público brasileiro. A partir daí, espera-se 

que representantes dos órgãos da administração pública possam conscientizar-se e vir a 

direcionar esforços no sentido de sensibilizar ou apresentar propostas às entidades 

ministeriais visando melhor regulamentar ou, até mesmo eventualmente rever alguns 

pontos identificados como mais importantes no estudo realizado. 

Neste ponto, é importante apresentar a metodologia adotada no estudo a ser 

apresentado Com base no referencial teórico utilizado, e em dados oriundos de pesquisas 

bibliográficas e documentais, o estudo iniciará com uma retrospectiva histórica sobre as 

origens da Administração Pública no Brasil, sendo feita uma evolução sobre as questões 

relativas a mérito, desempenho e estabilidade e os efeitos que foram e vêm sendo 

percebidos desde a primeira Constituição até os dias de hoje, tanto no nível interno das 

organizações do setor público como no nível externo através da sociedade brasileira .. 

Após a identificação desses efeitos, o estudo terá como objetivo analisar o modo 

como cada um deles, individualmente e em conjunto, influencia e continua a influenciar o 

comportamento do servidor público, o desempenho da Administração Pública no país e a 

visão da sociedade brasileira em relação a eles. 

o estudo foi realizado através de pesquisa bibliográfica, incluindo documentos e 

artigos referentes ao tema em questão, visando avaliar o impacto do mérito, do 

desempenho e da estabilidade sobre o comportamento do servidor público. Foi também 

utilizada a observação simples, tendo o pesquisador como espectador não interativo. 

Apesar do estudo estar voltado para a Administração Pública Brasileira como um 

todo, a pesquisa de dados e informações foi realizada apenas em alguns órgãos do setor. 
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Os pontos de vista apresentados têm como objetivo simplesmente embasar e ilustrar 

questões abordadas ao longo do trabalho, além de identificar algumas representações 

sobre as questões relativas a mérito, desempenho e estabilidade e seu impacto sobre o 

comportamento do servidor público. 

As informações e os dados coletados através de artigos, documentos e 

observações foram cuidadosamente trabalhados, no sentido de evitar tendenciosidade ou 

subjetividade. Pelo fato de lidar com fatores fenomenológicos, os dados apresentam-se de 

forma apenas qualitativa, buscando identificar os impactos mais relevantes do mérito, 

desempenho e estabilidade sobre o comportamento do servidor público no Brasil e, por 

conseguinte, sobre a cultura da administração pública no Brasil. 

Vale também observar que, embora possam ser abordados e analisados em 

separado, na verdade, todos os tópicos até agora apresentados encontram-se 

constantemente interligados, exercendo influência um sobre o outro e, ao mesmo tempo, 

fazendo parte do alicerce sobre o qual é hoje sustentada a administração pública no 

Brasil. Por esta razão, esses elementos poderão aparecer ao longo do trabalho como 

fatores conjuntos, complementares ou, até mesmo, como causa ou conseqüência um do 

outro, dependendo do ponto que possa estar sendo analisado. 

Quanto à estrutura do trabalho, inicialmente, o problema será abordado sob a ótica 

de seus fundamentos teóricos, enfatizando a Teoria da Burocracia de Max Weber, a 

Teoria da Motivação e Cultura Organizacional. Em seguida, será realizada um 

retrospectiva sobre a história do funcionalismo público brasileiro, partindo das raízes 

culturais de Portugal, passando pelo período do Brasil-Colônia, seguindo com a formação 

da organização administrativa brasileira, abordando as questões do mérito, da 

estabilidade e do desempenho, desde a primeira Constituição brasileira até os dias de hoje 

sob a vigência do Regime Jurídico Único de 1990. 

Ao longo do trabalho, serão analisadas as propostas de reforma administrativa em 

andamento, enfatizando o papel da burocracia na administração pública brasileira. Nos 

capítulos seguintes, serão tratadas as questões relativas a mérito, estabilidade e 

desempenho, respectivamente, apresentando conceitos, críticas e representações. Ao 

final, será apresentada a conclusão, com algumas considerações finais. 
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CAPÍTULO 2 - OS FUNDAMENTOS DO PROBLEMA 

Com base no que é veiculado através dos meios de comunicação, na opinião 

pública e na percepção dos próprios servidores, a administração pública em nosso país 

vive uma de suas maiores crises de perda de credibilidade e ineficiência. Grande parte das 

críticas relacionadas às deficiências do setor são direcionadas ao servidor público, a quem 

é atribuída a responsabilidade sobre todos os problemas relativos a mau atendimento, 

despreparo técnico e, até mesmo, corrupção. O servidor, por sua vez, em parte sentindo

se mais vítima do que vilão, percebe que sua imagem vai sendo dia a dia depreciada e 

toma-se, com isso, cada vez mais desmotivado e desprovido de qualquer instrumento ou 

alternativa para reversão desse cenário. 

Nesse contexto, conduzir apenas mais uma análise crítica sobre a administração 

pública ou sobre o comportamento do servidor público brasileiro, sem uma 

fundamentação teórica, acabaria recaindo no senso comum, ou resultando em um mero 

relato de opiniões ou representações. Além disso, haveria o grande risco de ser levado por 

uma tendenciosidade, em função do intencional "consenso" criado e amplamente 

difundido pelos meios de comunicação, sem dúvida, atualmente os mais influentes 

formadores de opinião em nosso país, principalmente para a grande massa. 

Em virtude de tratar-se de um estudo sobre as organizações do setor público e 

seus servidores, toma-se imprescindível, para fundamentar e enriquecer a análise, realizar 

uma retrospectiva sobre a história da formação do funcionalismo público brasileiro, 

passando por um estudo sobre a burocracia na administração pública para, a partir de 

então, analisar a forma como foram estruturadas e se encontram atualmente formalizadas 

as organizações do setor. 

Além disso, é importante buscar fundamentos na Teoria das Organizações, com 

ênfase na Teoria da Burocracia, e na Gerência de Recursos Humanos, abrangendo temas 

como Cultura Organizacional e Teoria da Motivação. 

Como princípio básico para início da presente análise, é importante identificar o 

fato de que as organizações são unidades sociais que procuram atingir objetivos 

específicos, geralmente expressos em sua missão, sendo, portanto, o atendimento a esses 
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objetivos, a razão de sua existência. A análise de uma organização ou grupo de 

organizações pode ser realizada sob a ótica do cumprimento de sua missão institucional. 

Pode-se, então, afirmar que atender às demandas da sociedade, no que lhes for cabido, é 

parte essencial da missão das organizações do setor público, e sua existência e 

sobrevivência estão baseadas no fiel cumprimento desse objetivo. 

No entanto, para que sejam atingidos os objetivos dessas organizações, faz-se 

necessário que as atenções sejam voltadas para seus recursos humanos. O desempenho 

estará diretamente relacionado ao nível de motivação e engajamento dos indivíduos 

envolvidos no processo. 

De acordo com a Escola de Relações Humanas, a valorização, o sentido de 

igualdade, a segurança e a profissionalização do indivíduo ou de um grupo de pessoas 

fazem parte do conceito de mérito, cujo preceito básico determina que todos os 

indivíduos, embora diferentes em sua essência, devam ter igualdade de oportunidades, e 

devam ser valorizados unicamente em função de seus talentos e esforços, sem que haja 

qualquer tipo de discriminação ou favorecimento. 

Portanto, estes preceitos representam fatores essenciais para uma maior motivação 

e para um crescimento nos níveis de desempenho, podendo representar melhores 

resultados no cumprimento dos objetivos das organizações. No que diz respeito ao 

funcionalismo público brasileiro, torna-se evidente que para que a administração pública 

possa atingir seus objetivos com maior eficiência, seu quadro de servidores se sinta 

valorizado, seguro, bem preparado e motivado para realizar suas tarefas 

É importante observar que a segurança, fator relevante para que o servidor possa 

desempenhar suas funções com apreço, dedicação e total isenção de perseguições 

políticas ou outros tipos de pressão, representa o objetivo fundamental da estabilidade. 

No entanto, pelos motivos que serão identificados ao ser abordado esse tema, a 

estabilidade acabou sendo indevidamente associada apenas a seu lado negativo, como 

fator de acomodação ou falso sinônimo de indemissibilidade. 

Ao mesmo tempo, a profissionalização do indivíduo está inserida nos preceitos 

weberianos da burocracia. No entanto, em função de distorções e exageros, que na 
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verdade constituem o "burocratismo", a burocracia acabou sendo indevidamente rotulada 

como a principal inimiga da modernidade e da flexibilidade de processos e 

procedimentos. 

Vistos por seu lado positivo, as dimensões do modelo burocrático, como 

competência técnica e profissionalização do indivíduo, atendem perfeitamente aos 

objetivos das organizações do setor público. Esses preceitos enfatizam a necessidade do 

servidor ser tecnicamente preparado e constantemente aprimorado, de forma que possa 

exercer suas funções com maior eficiência. Assim sendo, com base na Teoria da 

Motivação, o servidor se sentirá feliz e estimulado por estar fazendo bem aquilo que lhe é 

determinado, percebendo que seu desempenho está sendo devidamente avaliado e 

valorizado. 

No entanto, como se pode verificar através dos constantes comentários veiculados 

através dos principais meios de comunicação que, por sua vez, passam a ser assimilados 

como verdades pela opinião pública em geral, aí incluídos os próprios servidores 

públicos, parece que nem a missão institucional vem sendo cumprida a contento nem os 

servidores encontram-se motivados e valorizados como deveriam. Onde estaria o cerne 

da questão? O problema estaria nas organizações públicas, no comportamento dos 

servidores, em ambos ou em nenhum dos dois? 

A resposta não é de forma alguma simples. Para entender as organizações e as 

pessoas, é necessário realizar um estudo científico sobre ambas. No entanto, como já se 

pode verificar, qualquer estudo vinculado às organizações não pode deixar de lado uma 

análise sobre o comportamento, a motivação e a satisfação do indivíduo. Isso demonstra, 

por conseguinte, a interdisciplinaridade e a estreita interdependência entre os temas que 

fazem parte do referencial teórico para o estudo a ser realizado. 

No passado, a análise sobre o comportamento das pessoas era tratada como uma 

disciplina isolada, estudada pelos filósofos que, de acordo com sua corrente de 

pensamento, tentavam explicar ou buscar justificativas para os padrões do 

comportamento humano. 
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A Teoria da Administração buscava operacionalizar conceitos e ideologias a 

respeito das organizações, como sistemas fechados. Os estudiosos da matéria, como 

Taylor e Fayol, preocupavam-se principalmente com aspectos e variáveis situados dentro 

da organização. O operário representava apenas mais uma ferramenta de trabalho, e as 

preocupações para com o mesmo giravam unicamente em tomo da melhor forma de 

racionalizar e metodizar tarefas, no sentido de aumentar a eficiência do processo 

produtivo. 

Mérito, desempenho e motivação eram questões praticamente ignoradas. O mérito 

concentrava-se apenas na habilidade para desempenhar as tarefas, cumprindo metas de 

produção, sem que houvesse qualquer interesse por parte do empregador em relação à 

motivação ou satisfação do empregado. 

A abordagem da Teoria Clássica de Fayol e alguns seguidores neoclássicos tem 

como característica seu enfoque prescritivo e normativo, indicando a maneira como o 

administrador deve comportar-se diante de todas as situações previsíveis, visando maior 

eficiência. O foco se concentra estritamente em ater-se às regras do jogo. 

A segunda abordagem da Teoria Clássica é a conhecida e controvertida Teoria da 

Burocracia de Max Weber (1864-1920). Atualmente vista apenas pelo seu lado negativo, 

a burocracia é hoje acusada como principal responsável pela ineficiência, pela 

morosidade e principalmente pelo custo excessivo da máquina burocrática no país. 

Na verdade, o que é criticado, por desconhecimento de seu real significado, são as 

disfunções e os excessos da burocracia, definidos como burocratismo. Em seu sentido 

positivo, a burocracia atende às características do setor púbico em função da exigência de 

organizações formais, baseadas no mérito e no desempenho, voltadas para a racionalidade 

e para a eficiência. 

Segundo Anna Maria Campos (1987, p.33), "a inevitável necessidade do 

desenvolvimento de estruturas burocráticas para atendimento das responsabilidades do 

Estado traz consigo a necessidade da proteção dos direitos do cidadão contra os usos (e 

abusos) do poder pelo governo como um todo, ou de qualquer indivíduo investido em 

função pública." 

-..OTECA MARIO H!:NRIOUE SIM~RS!I 
tUHOACAO GETUUO VARG~ .. 
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Com base nessa afirmativa, pode-se perceber não somente a importância como a 

necessidade do estudo da burocracia na administração pública brasileira, a forma como 

encontra-se vinculada aos conceitos de mérito, desempenho e estabilidade, bem como o 

modo como esses fatores afetam o comportamento do servidor público. 

Ao serem analisadas as sete dimensões do tipo "ideal" de burocracia de Max 

Weber, tanto por seus pontos fortes, como por suas possíveis distorções, pode-se perceber 

que grande parte delas irá, diferentemente do que se possa imaginar, contribuir 

positivamente para um sistema de mérito eficiente, além de um crescimento nos níveis de 

desempenho, não somente dos servidores públicos, como da Administração Pública como 

um todo. 

1. Formalização: o fato de todas as atividades da organização serem definidas 

através de normas e procedimentos se, por um lado, pode gerar entraves e um 

certo "engessamento" da máquina governamental, por outro lado, oferece 

segurança ao servidor quanto ao modo correto de proceder, evitando erros que 

possam incorrer em penalidades. Além disso, as normas constituem um forte 

instrumento em defesa do servidor contra pressões que possam induzir a 

fraudes e outros tipos de favorecimentos internos e externos à organização. 

2. Divisão do Trabalho: apesar de, para muitos, poder parecer um sistema 

retrógrado para a realização de tarefas, a divisão de trabalho tem o objetivo de 

atribuir a cada servidor as tarefas que lhe são pertinentes. Além disso, a 

divisão do trabalho é uma das prerrogativas da gestão por competências, que 

serve de parâmetro para a hierarquia das organizações com base no mérito e 

no desempenho de cada indivíduo. É evidente que a divisão de trabalho não 

deve estabelecer barreiras intransponíveis, coibindo a criatividade e o desejo 

de "ir além" do servidor público. Pelo contrário, a divisão de trabalho pode e 

deve estimular o bom desempenho e a constante busca do aprimoramento. 

3. Princípio de Hierarquia: Este princípio talvez seja aquele que maiS se 

aproxima das características de um sistema de mérito e igualdade. Na verdade, 

essa hierarquia, como indicado por Weber, não pressupõe uma submissão, 
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mas uma linha hierárquica que deve ser baseada estritamente no mérito. Para 

evitar que superiores hierárquicos utilizem seus cargos como instrumentos de 

poder para fins não-meritocráticos como favorecimentos pessoais ou políticos, 

a estabilidade aparece como mecanismo inibi dor de perseguições que possam 

levar a demissões injustas. Como prevê o Código de Ética do Servidor 

Público, instituído através do Decreto nº. 1.171 de 22 de junho de 1994, na 

Seção 11 em seus itens (i) e (u), o servidor deve "ter respeito à hierarquia, 

porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento 

indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal" e "abster-se de 

exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse 

público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo 

qualquer violação expressa à lei." Portanto, a hierarquia baseada no mérito e 

na competência, contribui positivamente para a motivação dos servidores e um 

melhor desempenho da administração pública. 

4. Impessoalidade: É importante que essa impessoalidade não seja vinculada à 

repressão do espírito de equipe, ou vise "massificar" o servidor, tirando dele 

suas características pessoais e suas relações sociais. Ao contrário, essa 

dimensão da burocracia deve objetivar a igualdade, a isenção de qualquer tipo 

de preconceito ou discriminação em relação ao indivíduo. Cada servidor deve 

ser visto e tratado como tal, sem qualquer favorecimento resultante de 

amizades ou perseguição gerada por inimizades. Em consonância com o 

Código de Ética do Servidor Público, Seção 111, artigo XV, item f, é vedado: 

"permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou 

interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os 

jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores 

ou inferiores." A impessoalidade é um fator essencial para um sistema de 

mérito, por referir-se a igualdade. A estabilidade do servidor público também 

se enquadra neste preceito, garantindo que nenhum servidor possa ser 

demitido por qualquer motivo de ordem estritamente pessoal. 

5. Competência Técnica: Mais do que nunca, este preceito toma-se uma 

exigência no setor público, uma vez que deixa claro que a escolha dos 

servidores para cargos ou funções deve se dar em função estrita da 
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competência técnica e da qualificação profissional. Essa competência deve 

encontrar-se acima de qualquer atributo, garantindo a existência de um 

perfeito sistema de mérito, no qual apenas o desempenho seja o norteador da 

hierarquização do setor público. 

6. Separação entre propriedade e administração: Também neste caso, esta 

dimensão atende perfeitamente às características da Administração Pública, 

uma vez que o servidor público não é o dono da organização ou proprietário 

dos meios de produção, mas deve tratá-los como se assim fosse. 

7. Profissionalização do funcionário: Este preceito oferece uma grande 

colaboração para o sistema de mérito, devendo ser utilizado como base para 

um melhor desempenho do servidor público, que deve buscar o constante 

aperfeiçoamento na realização de suas tarefas. 

É importante verificar que tendo apresentado esses preceitos, Weber não estava 

prescrevendo um modelo, mas apresentando dimensões de um 'tipo ideal' que estão 

presentes em maior ou menor proporção nas organizações, segundo suas características. 

Os preceitos da burocracia são basicamente a especialização, a disciplina e a eficiência, 

através da racionalidade, que significa a perfeita adequação dos meios para alcance de 

determinados fins ou objetivos. A burocracia tem como meta atingir conseqüências 

desejadas e antecipadamente previstas. 

Uma das maiores críticas à burocracia diz respeito a haver uma previsibilidade de 

todos os fatores envolvidos, inclusive o comportamento humano dentro das organizações. 

Neste ponto, a burocracia deve ser analisada com bastante cautela, pois pode ser 

interpretada como uma forma de padronizar o desempenho humano. Cada ser humano é 

diferente do outro, e essas diferenças não devem ser minimizadas, mas exploradas 

visando buscar identificar o que cada indivíduo gosta de fazer e efetivamente faz com 

maior habilidade. Os iguais devem ser tratados de maneira igual, e os desiguais de forma 

desigual, cada um conforme seu merecimento. Este representa o verdadeiro conceito de 

mérito. 
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Ao ser observada, portanto, a perfeita definição dos conceitos que constituem o 

tipo "ideal" de burocracia de Max Weber, pode-se verificar que possuem efeitos positivos 

sobre o sistema de mérito ao garantir a igualdade, a hierarquia e a impessoalidade, e sobre 

o desempenho do servidor público, através da ênfase na profissionalização e na 

competência técnica. A estabilidade, por sua vez, garante ao servidor público autonomia 

para agir segundo as regras e códigos de conduta e ética, sem receio de demissões por 

perseguições ou motivos pessoais. Portanto, a estabilidade e o mérito podem ser 

considerados características da burocracia que contribuem para sua eficiência e 

desempenho. 

Tendo em mente que os preceitos da burocracia se caracterizam como 

componentes de um padrão ideal, ao qual cada organização se adapta segundo suas 

características, é evidente que a cultura de cada organização, povo ou nação terá uma 

forte influência sobre essa burocracia. No caso brasileiro, como afirmam Abreu Vieira, 

Lustosa da Costa e Oliveira Barbosa (1982, p. 8) " ... a tentativa de compreender como a 

burocracia se realiza e se reproduz na 'ambiência tropical' ganha complexidade. Temos 

pelo menos três dados relevantes a considerar: a tradição patrimonialista de nossa 

burocracia, o esforço de racionalização do sistema e a própria singularidade cultural do 

brasileiro." 

Esta afirmativa enfatiza a necessidade de realizar um estudo mmuclOSO e 

interdisciplinar abordando a história da formação da administração pública no Brasil, a 

Teoria da Burocracia e Cultura Organizacional, por estarem interligados na análise sobre 

a administração pública brasileira. Toma-se fator importante entender a forma como cada 

dimensão da burocracia se moldou em função da cultura do povo brasileiro, o modo 

como pode ter contribuído para o atual estágio de estagnação e perda de motivação do 

servidor público, fontes diretas de decréscimo nos níveis de desempenho. 

Além disso, mostra a importância de analisar a razão pela qual a burocracia é 

acusada como um dos fatores de maior peso na formação da cultura do servidor público, 

em virtude do cerceamento da criatividade e da iniciativa, identificando seus pontos 

fortes e fracos na solução de problemas, mostrando sua ligação com os conceitos de 

mérito, desempenho e estabilidade e seu impacto sobre o comportamento do servidor 

público. 
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Na verdade, a burocracia afeta diretamente as relações humanas, podendo gerar 

efeitos positivos ou negativos sobre a motivação e o comportamento do indivíduo ou do 

grupo de indivíduos. Isto irá constituir a base da cultura organizacional, tema que será 

posteriormente abordado. Estando, portanto, a burocracia intrinsecamente relacionada às 

questões relativas a mérito, desempenho e estabilidade, será fator determinante nas 

relações humanas e, consequentemente, na cultura do servidor público. A forma como a 

burocracia se adaptou à cultura do povo brasileiro e o modo como foi influenciada pela 

mesma serão, portanto, objeto de análise para o presente estudo. 

Tendo realizado uma breve abordagem sobre a Teoria Clássica, pode-se perceber 

que, apesar de buscar a eficiência e a racionalidade, ela deixa de levar em conta questões 

hoje consideradas de suma relevância como, por exemplo, a organização informal, a 

motivação e as necessidades humanas básicas. Nessa teoria, o indivíduo é considerado 

como mais um fator de produção cujo desempenho importa apenas para o sucesso do 

processo de produção. Neste contexto, não existe, portanto, qualquer ligação entre os 

resultados obtidos pelas organizações e o padrão de satisfação ou motivação dos 

funcionários. 

A ênfase nas pessoas vem surgir tão logo foi percebido que apenas a eficiência 

dos operários e do processo de produção não eram suficientes para resolver todos os 

problemas nas organizações. Essa abordagem passou a colocar as pessoas em primeiro 

plano, e era estudada através de duas escolas ou teorias: a Escola das Relações Humanas 

e a Teoria do Comportamento Organizacional. 

A Escola de Relações Humanas, que teve como principais precursores Elton 

Mayo (1880-1949) e Kurt Lewin (1890-1947), surge como uma oposição à Teoria 

Clássica prescritiva, normativa e mecanicista, e tem como principal contribuição o 

esforço pioneiro em relação à humanização das empresas e a preocupação com a 

satisfação no trabalho. 

No entanto, embora não possam deixar de ser levados em conta seus méritos por 

buscar a valorização do indivíduo, a Escola de Relações Humanas acabou sofrendo 

alguns insucessos em função da total rejeição a princípios importantes da Escola Clássica. 
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Além disso, é criticada por sua inadequada visão de problemas relacionados ao trabalho, 

ao defini-lo como um sacrificio que deve ser compensado através de outras regalias. Não 

era levada em conta, por exemplo, a motivação intrínseca, que faz com que o indivíduo 

sinta-se feliz por ser considerado importante e poder participar do processo de produção 

o "Comportamento Administrativo" baseia-se na teoria de que as empresas são 

sistemas de decisões nos quais as pessoas percebem, sentem, decidem e agem, definindo 

seus comportamentos frente às decisões com as quais se deparam. Essa abordagem 

comportamental, descendente da Escola de Relações Humanas, possui seguidores como 

Maslow, cuja teoria afirma que o ser humano é impulsionado em função da satisfação de 

seus desejos e necessidades; seu desempenho visa suprir inicialmente suas necessidades 

básicas e vai evoluindo enquanto houver necessidades a serem supridas. Desta forma, a 

motivação estaria relacionada à satisfação dos desejos do indivíduo. 

A partir dessas novas abordagens, começou a ficar evidente que os indivíduos 

dentro das organizações, anteriormente vistos pura e simplesmente como fatores de 

produção, eram, na verdade, recursos vivos e inteligentes e peças fundamentais no 

processo decisório e no alcance dos objetivos das organizações. Este fator é de suma 

importância ao analisar a administração pública brasileira. 

Mais do que um mero instrumento de trabalho, o servidor público deve sentir-se 

como a parte mais importante do processo, devendo ser valorizado e motivado para 

alcançar um melhor padrão de desempenho. Num sistema baseado no mérito, ao sentir-se 

em iguais condições de crescimento em relação aos demais, sem sofrer qualquer tipo de 

discriminação, o indivíduo certamente se sentirá mais impulsionado a realizar suas tarefas 

com apreço e dedicação, consequentemente aumentando seus níveis de desempenho. 

Surge então uma nova questão: Como manter o funcionalismo público brasileiro 

motivado visando um melhor desempenho? Como explicar ou tentar modificar o 

comportamento atualmente verificado na grande maioria dos servidores públicos no 

Brasil? 
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Com base em estudos sobre o comportamento humano, pode-se afirmar que as 

pessoas não fazem as mesmas coisas pelas mesmas razões. O fenômeno que explica essa 

diversidade chama-se motivação humana. 

Uma das principais críticas feitas ao servidor público refere-se à falta de 

motivação. Antes, porém, de concordar ou discordar dessa afirmativa é importante 

compreender e analisar a real definição de motivação. Embora, para muitos, possa 

parecer claro o seu significado, é necessário estabelecer uma distinção entre o que se 

caracteriza como simples reação a um estímulo, ou seja, um condicionamento, e o que 

seria a verdadeira motivação. 

Segundo o Dicionário Aurélio, motivar significa despertar a curiosidade, 

interesse ou entusiasmo, estimular. Nesse sentido, motivação seria o ato de motivar, ou 

seja, fazer despertar o interesse ou estímulo. Consequentemente, o servidor motivado 

seria aquele que estaria sempre estimulado, interessado e entusiasmado em relação às 

tarefas a serem por ele desempenhadas. 

Alguns teóricos como Cecília Bergamini e Sylvia Vergara consideram que a 

motivação seria um fator externo ao indivíduo, ou seja, a motivação seria gerada por 

fatores extrínsecos. Por outro lado, existe a crença de que as ações e reações humanas são 

geradas a partir de fatores intrínsecos, fazendo com que cada ser humano traga em si seu 

próprio potencial e a fonte de origem de seu comportamento motivacional. Na verdade, 

alguns autores concluem que uma ação que tenha como origem um impulso interno deva 

efetivamente ser identificada como Motivação. 

No primeiro caso, fatores exógenos acarretam um tipo de comportamento reativo 

do indivíduo enquanto, no segundo caso, os indivíduos, por serem diferentes um do 

outro, reagem de forma distinta a um determinado estímulo, com base em fatores 

intrínsecos como código genético, experiências acumuladas ao longo da vida, crenças e 

outros fatores inerentes à natureza humana que geram uma individualidade de fatores 

motivacionais. 
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No que tange à administração pública, percebe-se que grande parte dos servidores 

vêm gradativamente perdendo sua motivação. As principais justificativas para este fato 

seriam a falta de um sistema eficiente de mérito, que estimule e valorize o bom 

desempenho, além da estabilidade concedida de forma ampla e quase incondicional, 

igualando, injustamente, bons e ruins, competentes e incompetentes. Somando-se a esses 

dois fatores, aparecem as constantes críticas do Governo, da sociedade e dos meios de 

comunicação, que contribuem significativamente para a progressiva perda de auto-estima 

e autoconfiança do servidor público no Brasil. 

Portanto, o estudo da Teoria da Motivação no contexto do presente trabalho, 

toma-se extremamente importante para tentar compreender se o que, de fato, está 

acontecendo com os servidores públicos caracteriza-se meramente como falta de 

motivação intrínseca, ou se pode ser explicado como uma reação a estímulos extrínsecos 

que podem estar gerando um processo de acomodação e falta de incentivos à inovação e à 

criatividade. 

Para fins dessa análise, é identificada a forma como as questões relativas a mérito, 

desempenho e, principalmente, a estabilidade, têm influenciado o comportamento do 

servidor público, exercendo efeitos sobre sua postura profissional, sua auto-estima e 

sobre a imagem feita pela sociedade a seu respeito. 

Não existem, portanto, mais dúvidas de que, para que as organizações atinjam 

seus objetivos, faz-se necessário que seus funcionários estejam motivados e 

comprometidos com a missão institucional. Isto toma-se mais do que verdadeiro para as 

organizações do setor público, cuja missão é atender às demandas e aos anseios da 

sociedade. 

Em um momento em que os estímulos externos direcionados ao servidor público 

giram quase que exclusivamente no sentido de críticas depreciativas, inércia, acomodação 

e insatisfação, tentar buscar mecanismos para fazer ressurgir a motivação intrínseca dos 

servidores públicos pode parecer uma tarefa praticamente impossível. No entanto, um 

estudo minucioso sobre os preceitos da Teoria da Motivação, aliado a uma pesquisa sobre 

os fatores que podem influenciar positiva ou negativamente o comportamento do 
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servidor, irão colaborar no sentido de tentar identificar e buscar possíveis fonnas ou 

mecanismos que possam vir a motivar o servidor público. 

Apesar de poder ser perigoso generalizar o conceito de motivação dentro das 

organizações devido ao caráter único e específico de cada uma delas, o estudo dessa 

teoria, no sentido de tentar identificar ou ressaltar possíveis fatores motivacionais da 

administração pública, é de caráter fundamental, uma vez que os fatores comportamentais 

serão os componentes básicos da cultura daquele setor. Portanto, manter um quadro de 

pessoal motivado pressupõe um melhor desempenho do indivíduo e da organização. 

Embora desde a Escola de Relações Humanas tenha sido percebida a importância 

do indivíduo como ser pensante e atuante, e não como mero instrumento de trabalho, 

somente a partir deste século, mais precisamente nas décadas de 70 e 80, começou a ser 

dada ênfase a um novo conceito denominado cultura organizacional, que passa então a 

estudar cientificamente a estreita dependência entre o comportamento do indivíduo ou 

grupo de indivíduos e o cumprimento da missão das organizações. Muito mais do que um 

modismo, como visto por alguns, trata-se de uma ciência de caráter investigatório, que 

vincula a antropologia à realidade das organizações, buscando entender a fonna como os 

processos nas organizações podem ser explicados com base na cultura existente. 

A importância dessa disciplina foi percebida a partir do momento em que 

começou a ficar evidente que o mundo dos negócios não é sustentado por uma lógica 

objetiva e pragmática; que o comportamento das pessoas não é movido apenas por uma 

relação custo-benefício; em suma, quando foi evidenciado que as pessoas dentro das 

organizações são seres dotados de sentimentos, valores e memória, que irão afetar seu 

comportamento de fonna decisiva para o sucesso ou o fracasso da organização. 

Isto representa exatamente o conceito e a importância do estudo da cultura 

organizacional, e mostra a necessidade de seu estudo na administração pública brasileira, 

para compreender o que se passa nas organizações e a fonna como a cultura pode ser 

influenciada por fatores históricos ou sociais, e como pode contribuir positivamente ou 

negativamente em relação ao mérito e ao desempenho. 
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o conceito de cultura organizacional pode explicar o motivo pelo qual povos ou 

grupos étnicos distintos reagem e se comportam, diante de um mesmo estímulo, de 

maneira tão diferenciada. Diante de uma mesma situação, como por exemplo, a 

implantação de um programa ou a aplicação de normas ou procedimentos, um 

determinado grupo pode obter excelentes resultados, enquanto um outro grupo pode 

reagir negativamente apresentando resultados desastrosos. 

Também através do estudo da cultura organizacional, fica evidenciado que a 

colaboração humana pressupõe códigos sociais, convenções, tradições e modos de 

responder às situações, podendo, portanto, a cultura organizacional funcionar como aliada 

ou principal opositora no sucesso de uma organização ou de um empreendimento. 

Um exemplo claro disso seria, por exemplo, tentar fazer com que um grupo de 

indivíduos de cultura Hindu administrasse um matadouro. Por melhores que pudessem 

ser as condições de trabalho e a remuneração, e por mais eficientes que fossem os 

processos produtivos, o resultado estaria totalmente comprometido em função da cultura 

religiosa desse povo, para quem o boi é um animal sagrado e jamais um meio de obter 

lucros. 

Na verdade, o estudo da cultura organizacional passa a investigar cientificamente 

algo já percebido mas, em alguns casos, relegado a segundo plano. Atualmente, por ter 

sido reconhecida sua importância e até mesmo seu status como variável determinante no 

sucesso ou fracasso de uma organização, a cultura organizacional começa a ocupar 

posição prioritária em qualquer discussão, estudo ou análise organizacional, tomando-se 

fator preponderante no desempenho das organizações. Fica evidenciado, portanto, que um 

dos objetivos essenciais das organizações é reconciliar os indivíduos com a organização; 

é importante compreender as pessoas e os grupos, integrando os indivíduos e 

coordenando suas atividades. 

Para que se possa melhor entender a importância do estudo da cultura 

organizacional, no sentido de identificar e tentar resolver questões relativas ao 

desempenho das organizações, faz-se necessário apresentar alguns conceitos e opiniões 

de autores a esse respeito. 
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Cultura Organizacional é um tema extremamente rico e, ao mesmo tempo, 

polêmico. Não é mais possível imaginar uma organização independente de sua época e do 

contexto no qual se situa. Segundo Maria Ester de Freitas. (1999, p. 55), "Num contexto 

de grandes mudanças, as organizações, em especial as empresas e mais especificamente 

as grandes organizações, têm maior facilidade para captar as mudanças sociais e mais 

agilidade para capitalizá-las." Isto significa que as empresas, ao mesmo tempo que são 

influenciadas, exercem influência sobre o ambiente que as cerca e também sobre o 

indivíduo. 

"As grandes e modernas empresas exercem enorme força gravitacional sobre o 
indivíduo, e as fontes de motivação e prazer que ele aí encontra podem ser 
desejos, fantasmas e temores infantis atualizados, fantasias que ganham relevo e 
se inscrevem noutro cenário, através de mensagens escritas com tinta invisível. " 
(Freitas, 1999, p. 88) 

A forma de interação entre indivíduo, empresa e ambiente constitui a cultura 

organizacional, que tem nos seguintes fatores, seus principais elementos: 

1. O cotidiano do comportamento observável: como as pessoas interagem, a 

linguagem e os gestos utilizados, os rituais, rotinas e procedimentos comuns. 

2. As normas ou regras que envolvem os grupos e seus comportamentos, como 

nos momentos de lazer, nas refeições, nos dias informais. 

3. Os valores dominantes defendidos por uma organização, como a ética, o 

respeito pelas pessoas, a qualidade de seus produtos ou preços baixos. 

4. A filosofia administrativa que guia e orienta as políticas da organização 

quanto aos funcionários, clientes e acionistas. 

5. As regras do jogo: como as coisas funcionam, o que um novo funcionário 

deve aprender para sair-se bem e ser aceito como membro de um grupo. 

6. O clima organizacional: os sentimentos das pessoas e a maneira como elas 

interagem entre si, com os clientes ou elementos externos. 

Esses conceitos acabam sendo relativamente recorrentes por parte de estudiosos 

do tema. No entanto, outras definições mais contundentes devem ser consideradas, 

principalmente ao analisar a cultura da administração pública no Brasil. 
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A ênfase desse tema é de origem recente em nosso país e embora já comece a ser 

considerado como fator determinante para atingir os objetivos de uma organização, a 

importância do estudo da cultura organizacional nos órgãos do setor público brasileiro 

ainda não ocupa a posição estratégica que lhe seria devida. Foi sempre mais fácil, e talvez 

até mesmo conveniente, criticar a administração pública e o funcionalismo público, 

colocando sobre este último a total responsabilidade pelas mazelas do setor público. 

o presente trabalho terá, portanto, como objetivo tentar identificar a forma como 

o servidor público, as organizações e o ambiente interagem, enfatizando o modo pelo 

qual mérito, estabilidade e desempenho influenciam o comportamento do servidor 

público. Este estudo será extremamente importante para tentar identificar até onde a 

cultura das organizações públicas é utilizada como causadora ou vítima do atual processo 

de estagnação e degradação dos serviços públicos 

Maria Ester de Freitas é bastante contundente ao afirmar que a cultura 

organizacional pode ser vista como " ... um poderoso mecanismo que visa conformar 

condutas, homogeneizar maneiras de pensar e viver a organização, introjetar uma 

imagem positiva da mesma onde todos são iguais, escamoteando as diferenças e 

anulando a reflexão." (1991 , pg. XVIII). 

Sob essa ótica, a cultura hoje existente na administração pública brasileira de 

perda de valores, inércia e estagnação pode, de alguma forma, ter sido intencionalmente 

incentivada e mantida pelos mecanismos rígidos de controle do atual regime jurídico, 

uma vez que acabou de alguma forma igualando bons e ruins, competentes e 

incompetentes, deixando pouca ou nenhuma margem para criatividade, iniciativa ou, até 

mesmo, poder de barganha para reivindicações de qualquer natureza. 

Lívia Barbosa, por sua vez, levanta uma importante questão ao fazer surgir a 

dúvida em relação ao fato da cultura ser ou não manipulável, e a utilidade disso para a 

administração. Esta ponderação traz à tona um ponto relevante quando a questão da 

cultura organizacional é transportada para o setor público brasileiro. Existe uma diferença 

entre tratar a cultura na forma de uma variável controlável dentro do modelo 

administrativo, e manipulá-la de forma perversa no sentido de utilizá-la como escudo ou 
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"bode expiatório" para justificar as mazelas do setor ou mascarar problemas ainda mais 

graves. 

Embora não necessariamente a defina como cultura, a sociedade visualiza o 

padrão de comportamento do servidor público de forma pejorativa e, não apenas, 

irreversível como progressivamente decrescente no que diz respeito a mérito, 

desempenho e ética, que parecem há muito ter abandonado a esfera da gestão pública. 

Além disso, responsabiliza o dispositivo da estabilidade pelo agravamento do processo de 

acomodação, perda de qualidade e deficiência no atendimento as necessidades da 

sociedade. 

Por sua vez, essa cultura associada aos servidores acaba, de alguma forma, 

contaminando o setor público e incentivando o espírito de acomodação, inércia e falta de 

estímulos. O servidor, por mais que isso possa incomodá-lo, acaba por aceitar as 

representações negativas que lhe são atribuídas, perdendo sua auto-estima e aderindo ao 

processo de degradação como fato inevitável. 

Diante das questões levantadas por Lívia Barbosa e Maria Ester de Freitas, 

surgem alguns pontos de reflexão: A cultura seria algo realmente irreversível, ou um 

instrumento em favor de outros interesses? As autoridades brasileiras estão realmente 

preocupadas em reverter a cultura atualmente existente no setor público? 

Na verdade, o presente trabalho, através do referencial teórico analisado, tentará 

responder a essas perguntas, identificando as origens do problema, buscando encontrar 

formas de reverter esse quadro, fazendo com que servidor e sociedade se vejam e se 

tratem de forma clara e respeitosa. Dessa forma, o Governo deverá agir com 

transparência perante a ambos, cumprindo seu papel de empregador e garantidor do bem

estar do povo brasileiro. 

Embora possam ser identificadas algumas exceções, pode-se perceber que o 

Governo Federal e a massa de servidores públicos passaram a tratar-se como inimigos ao 

invés de aliados na busca de uma melhor imagem para a administração pública brasileira. 

Com isso, o grande perdedor acaba sendo a sociedade, que demanda os serviços públicos, 

da qual o próprio servidor também faz parte. 
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Mais importante do que meramente reduzir custos e contingente, é tentar reverter 

a cultura hoje existente. Depois de serem analisados os conceitos, as origens e a 

influência do mérito, da estabilidade e do desempenho sobre o servidor, é importante 

analisar o tipo de cultura existente nas organizações do setor público, enfatizando pontos 

fortes e oferecendo sugestões para reversão de alguns de seus efeitos negativos. 

Uma vez que a pesquisa está direcionada para os impactos desses três conceitos 

sobre o comportamento dos servidores da administração pública brasileira, atualmente 

regidos pela Lei 8.112, faz-se necessária também a realização de uma retrospectiva 

histórica sobre as origens do funcionalismo público no Brasil, com ênfase nesses 

elementos. 
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CAPÍTULO 3- BREVE HISTÓRIA DO FUNCIONALISMO PÚBLICO 

BRASILEIRO 

3.1 As heranças de Portugal 

Para melhor entender as origens do funcionalismo público no Brasil, é importante 

retornar ao período colonial, e analisar um pouco da história de Portugal que, ao 

colonizar nosso país, enraizou alguns costumes socioculturais, que ainda podem ser 

percebidos nos dias de hoje, principalmente no que diz respeito à forma de administrar, a 

hierarquização e o comportamento do servidor público. 

o reino de Portugal nasceu da revolução da independência e da conquista, com a 

tradição de um povo guerreiro. A sociedade era formada tendo de um lado o rei, chefe da 

guerra, senhor do reino e líder supremo, e do outro lado um povo guerreiro e leal. Ao 

príncipe, cabia reinar, e aos senhores era destinado o domínio da terra, sem que houvesse, 

todavia, o direito de governá-la. As terras eram para o rei um instrumento de poder, uma 

vez que sua renda era basicamente oriunda do solo; a propriedade se confundia com o 

domínio real, havendo pouca ou nenhuma distinção entre o bem público e o bem 

particular privativo do príncipe. 

Dessa forma, o rei era o senhor da guerra e senhor das terras, estando a base de 

seu poder firmada na guerra, nas conquistas e no alargamento do território. Do 

patrimônio real eram gerados recursos para sustentar guerreiros, delegados monárquicos e 

servidores ministeriais lotados na corte. Havia também doações de terras, em recompensa 

por serviços prestados por caudilhos, recrutados e outros favorecidos. 

Não havia intermediários entre o rei e os súditos; ao primeiro cabia mandar e aos 

demais, obedecer, sob pena de ser caracterizada traição. Para a nobreza, constituída de 

ricos-homens, infanções e cavaleiros, era bem distinguida a qualidade de funcionário da 

qualidade de proprietário. O poder advinha da riqueza e não de funções públicas, havendo 

um nítido marco entre o exercício de um cargo e a propriedade privilegiada. 
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o país era dividido em circunscrições administrativas e militares, chamadas 

'terras' ou 'tenências' comandadas pelo 'tenens', que, por sua vez, eram subdivididas em 

distritos, chamados 'préstamos', administrados por um prestameiro designado pelo rei. 

Raymundo Faoro (1996, p. 5), apresenta a forma como se constituíam e eram 

designados e remunerados os cargos e as funções públicas no reino de Portugal. 

"A função pública de primeiro nível cabia ao nobre, senhor da terra ou 
alheio ao solo jurisdicionado. Igualmente, as circunscrições judiciais 
(julgados) e as circunscrições fiscais (almoxarifados) dependiam, no 
provimento de cargos, da exclusiva escolha régia. O corpo de 
funcionários recebia a remuneração das rendas dos casais, aldeias e 
freguesias, dos estabelecimentos não beneficiados com a imunidade fiscal. 
Os cargos eram, dentro de tal sistema, dependentes do príncipe, de sua 
riqueza e de seus poderes. " 

A monarquia portuguesa caracterizava-se, até certo ponto, como uma monarquia 

agrária, tendo o rei como principal lavrador da nação, uma vez que a maior parte de suas 

rendas era gerada pela terra. 

Seguindo a monarquia romana, na qual o rei era proprietário de pessoas e bens, o 

Estado português adotou o direito romano como fundamento para o fortalecimento de 

privilégios, e por constituir o instrumento perfeito para dar respaldo à supremacia do rei. 

Para manterem-se fortalecidas, era necessária a homogeneização das elites. Em 

Portugal, o intenso treinamento e o início da profissionalização dos funcionários públicos, 

a exemplo da Prússia, propiciou a formação de uma elite burocrática. A magistratura 

portuguesa, apesar de recrutar seus elementos na nobreza e na pequena burguesia, 

mantinha-se ideologicamente homogênea em virtude de sua formação. 

Tratava-se, portanto, de um Estado absolutista, dividido entre dois grupos: o 

comércio que enriquecia a nobreza, e o estamento burocrático que influenciava as 

decisões da coroa e tirava proveito dos lucros do comércio. Esse estamento configurava 

um governo de minoria, onde poucos controlavam e governavam muitos; a minoria 

exercia autoridade por si mesma, sem qualquer legitimação, mas pelo simples fato de 

deter a supremacia. A organização da nação era respeitada ou tolerada até o ponto em que 
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pudesse passar a representar uma ameaça para a Coroa. O contato entre governo e 

governados era distante e frio. 

3.2 O Brasil-Colônia 

Nesse contexto, em 1500, o capitão Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil 

supondo estar chegando às Índias. Conforme escritos da época, houve uma certa 

decepção dos exploradores, pois imaginava-se que a terra seria imprestável para o 

comércio, uma vez que pensava-se que não existiam ouro, prata, ou as especiarias 

encontradas nas Índias. 

A colonização, que se tornava necessária como parte da conquista, exigia um 

grande volume de recursos. Para ocupação do território, viriam os excedentes da Índia e 

aventureiros ambiciosos por terras e fortuna fácil e imediata, sob o comando de 

burocratas nobres e militares experientes, todos detentores de extrema lealdade ao rei. 

Mais tarde, a colonização implantada por D. João III significaria um ajustamento 

do sistema de feitorias, inicialmente constituídas sobre o pau-brasil e posteriormente 

sobre o açúcar. 

Uma vez que o rei não dispunha dos recursos necessários ao empreendimento da 

colonização, cada feitoria foi transformada em uma agência de distribuição de terras e 

arrecadação de tributos, vinculando o poder administrativo à geração de lucros. 

As capitanias hereditárias constituíam um estabelecimento militar, voltado para a 

defesa e incentivo a atividades estimuladoras do comércio português. A autoridade 

pública controlava exportações e plantações. As pessoas a quem a Coroa portuguesa 

confiava a gestão de seus negócios no Brasil, não eram negociantes experientes, mas 

pessoas de confiança, próximas ao trono, burocratas e militares, além de veteranos do 

oriente. 

A política da colônia concentrava-se na distribuição de terras. Para povoar as 

imensidões do território brasileiro, foi adotado o sistema de sesmarias, que devido a suas 

características fazia com que a verdadeira posse da terra ficasse com a elite em Portugal. 



38 

A organização política e territorial das capitanias deu origem a um híbrido entre 

feudalismo e patrimonialismo. As características de um sistema feudal, embora diferente 

do sistema europeu, concentravam-se na transmissão plena e hereditária da propriedade e 

da soberania do senhor de engenho. O sistema patrimonial caracterizava-se pelas relações 

entre os capitães-governadores e o rei, pelo cunho de favores concedidos estimulando a 

geração de lucros. 

Com base nesse histórico, pode-se perceber que para fins de nomeações ou 

ocupação de cargos de confiança, o merecimento, ou mérito, era questão de pouca ou 

nenhuma relevância. Da mesma forma, não havia qualquer instrumento ou interesse em 

apurar esse mérito, ou seja, avaliar o desempenho. Embora ainda não houvesse 

formalmente nenhum dispositivo prevendo a e estabilidade de emprego, poderia-se 

afirmar que ela existia em função de fatores como status, hereditariedade, favores 

políticos e lealdade ao soberano. É evidente que essa cultura, baseada no feudalismo e no 

patrimonialismo, trazida de Portugal e fortalecida com a vinda da Côrte para o Brasil, 

deixaria marcas que ainda se evidenciam atualmente nas organizações do setor público. 

Dando continuidade ao processo de evolução da administração pública no Brasil, 

a próxima seção irá abordar o período colonial, passando pelas Constituições de nossa 

República, chegando até os dias de hoje, com comentários sobre o atual Regime Jurídico 

e a opinião da sociedade e dos servidores públicos a respeito da administração pública em 

nosso país. 

3.3 A organização administrativa brasileira 

Voltando ao século XVI, época do Brasil-Colônia, pode-se perceber que já havia 

uma separação, embora tênue, entre os cargos da administração pública e da casa real. 

Aos escolhidos da corte eram doados os cargos públicos, que se transformavam como que 

numa sombra do rei, que continuava a ser o senhor absoluto de tudo. 

Segundo José Murilo de Carvalho, a distância entre a colônia e o rei fazia com 

que a autoridade fosse exercida pelo poder local, de maneira despótica e avarenta .. Com 
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governo e comércio cada vez maiS ncos, e funcionários cada vez maIS pobres e 

oprimidos, eram estimuladas a corrupção e a violência. 

o relato de um protesto do embrionário movimento nacionalista brasileiro, 

demonstra, com clareza, parte da herança cultural de nossa administração: 

" ... a denúncia quer mostrar o domínio do funcionário, sombra do rei, infiel aos 
fins ideais do soberano, mas coerente com o patrimonialismo que este encarna e 
dirige. (..) o burocrata, já desenvolvido do embrião estamental do cortesão, furta 
e drena o suor do povo porque a seu cargo estão presos os interesses materiais 
da colônia e do reino. O súdito não é apenas o contribuinte, mas a vítima do 
empresário que arrenda os tributos, a vítima dos monopólios e das atividades da 
metrópole. " (Faoro, 1996, p. 174), 

A função pública congregava, reunia e dominava a economia, tendo o funcionário 

como representante da corte e da centralização governamental, e o agente como 

representante das correntes descentralizadoras. Essas correntes extremas irão marcar 

presença na Independência, no Império e na República. 

Quanto à sua estrutura hierárquica, a administração pública colonial era 

verticalizada, tendo na cúpula o rei, que governava em conjunto com órgãos colegiados 

que lhe tolhiam parte do poder. Em seguida, vinha o governador-geral ou vice-rei, os 

capitães das capitanias e as autoridades municipais, em ordem decrescente. O quadro 

administrativo tinha como complemento o juiz, o cobrador de tributos e rendas, os 

militares e o clero, que reforçavam a autoridade metropolitana. 

Avançando na História, em 1807, o Brasil se toma o único sustentáculo e refúgio 

para a dinastia de Bragança, e a vinda da corte de D. João VI para o Brasil faria de nosso 

país um "novo império". 

Em 1822, com o "Grito da Independência", duas correntes passam a dividir as 

opiniões no país: a democracia e o liberalismo temperado, que irão conviver até a 

promulgação da Constituição de 1824, na qual irá prevalecer o liberalismo. 

Desde então, apesar da descrença e das discordâncias sobre sua existência ou 

permanência, começam a fazer parte de nossa legislação os preceitos de mérito, 
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estabilidade e desempenho, variando apenas em função de eventuais detalhes, que serão 

identificados na próxima seção. 

3.4 - Mérito, desempenho e estabilidade na administração pública brasileira 

Desde a pnmeIra Constituição brasileira, datada de 25 de março de 1824, 

conhecida como Constituição Política do Império do Brasil, já se buscava uma sociedade 

igualitária e com princípios meritocráticos, significando que todos os indivíduos 

devessem ser iguais perante a sociedade, e que as posições de cada indivíduo na 

sociedade devessem ser conseqüência apenas de seus méritos individuais. 

Estes princípios, como se pode verificar, contrapunham-se radicalmente à cultura 

herdada da monarquia portuguesa. O artigo 179 daquela Constituição, em seu item XIV, 

estabelece que "todo cidadão pode ser admitido aos cargos públicos civis, políticos ou 

militares, sem outra diferença que não seja por seus talentos ou virtudes", embora nela 

não estivessem claros os critérios para identificar essas virtudes e talentos. É importante 

verificar, no entanto, que embora o ingresso fosse regulamentado, a hierarquia do setor 

público era composta com base em status e poder. 

A segunda Constituição, de 24 de fevereiro de 1891, volta a afirmar os princípios 

de igualdade para todos, no que diz respeito ao acesso ao serviço público, deixando, 

porém, a cargo de lei ordinária estabelecer os critérios para ingresso às carreiras do setor. 

Já a Constituição de 16 de julho de 1934, além de garantir o livre acesso de todos 

os brasileiros aos cargos públicos, estabelece o fim das distinções em função de sexo ou 

estado civil, que davam prioridade a homens casados no provimento a cargos públicos. 

Também, como fato novo e importante, estabelece em seu artigo 170 que "a 

primeira investidura nos postos de carreira das repartições administrativas, e nos 

demais que a lei determinar, efetuar-se-á depois de exame de sanidade e concursos de 

provas ou títulos". Ficavam isentos dessa exigência apenas os cargos dos escalões 

superiores, política idêntica à atualmente praticada em relação aos cargos de Direção e 

Assessoramento Superior (DAS), fator que será enfatizado ao serem discutidas as 

questões relativas a mérito e desempenho. 
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Todas as demais Constituições, 1937, 1946, 1967, 1969 e 1988 voltam a reafirmar 

a exigência de concurso público como critério único e exclusivo para ingresso nas 

carreiras do setor público, reforçando o anonimato e a impessoalidade que caracterizam 

os critérios de mérito e igualdade. 

No que diz respeito à estabilidade, a Lei 2.942; de 1915; aparece como o primeiro 

dispositivo formal da legislação brasileira, na qual esse conceito é apresentado com 

clareza. Antes da vigência dessa lei, havia apenas uma falsa estabilidade para os 

apadrinhados, ficando os demais a mercê de oscilações políticas ou de outra natureza. 

Para combater esse quadro antimeritocrático, a Lei 2.924 estabelece que o 

funcionário público com mais de 10 anos de exercício da função somente poderia ser 

demitido mediante processo administrativo. Em um momento em que o país começava a 

estruturar sua administração pública visando a modernização industrial, a legislação tinha 

por objetivo proteger o servidor público contra perseguições e demissões injustas, 

garantindo a continuidade administrativa, e buscando garantir os preceitos de 

impessoalidade e hierarquia inerentes à burocracia, considerados imprescindíveis na 

administração pública. 

A Constituição de 1934 vem reforçar o conceito de estabilidade, apresentando, no 

entanto, uma alteração significativa; além de manter a garantia da estabilidade a todos os 

servidores com mais de 10 anos de exercício, estende seus efeitos àqueles que detivessem 

2 anos de exercício, e cujo ingresso ao serviço público tivesse ocorrido mediante 

concurso. É importante verificar que este dispositivo será mantido de forma idêntica nas 

Constituições seguintes: 1937, 1946 e 1967. 

Neste ponto, toma-se essencial analisar o fato de que, apesar dos direitos de 

igualdade e mérito para ingresso ao setor público constarem de todas as constituições 

brasileiras, vários dispositivos legais como decretos e lei complementares, ao longo do 

tempo, começaram a "minar" a lei maior, abrindo brechas para outros critérios de 

admissão e progressão funcional. 
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Dentre eles, constam da história da administração pública brasileira os inúmeros 

casos de contratações supostamente "especiais" ou de caráter temporário, isentas da 

exigência de concursos, cujos funcionários acabavam sendo efetivados com o passar do 

tempo. Como um dos exemplos mais marcantes de projetos aprovados em contraposição 

à Constituição vigente, merece destaque o projeto nº 212 do deputado Camilo de 

Hollanda, datado de 1916, no qual constavam como exigências para ingresso ao serviço 

público saber ler, escrever e contar; condições idênticas àquelas necessárias para obter 

um título de eleitor. 

Com isso, inicia-se o processo pernicioso de trocas de favores entre a sociedade e 

os políticos; ou seja, a concessão de empregos públicos em troca de votos. A partir daí, 

não é difícil tirar conclusões sobre o que foi acontecendo e contribuindo para a distorção 

do sistema, gerando as deformidades dos processos de ingresso e progressão funcional 

dos servidores públicos. 

Em diversos momentos da história da administração pública no Brasil, foi 

evidenciada a necessidade de proceder algumas modificações e ajustes para melhorar a 

eficiência e corrigir eventuais falhas ou distorções nos sistemas de mérito, visando não 

apenas reduzir custos, mas principalmente moralizar o serviço público e melhor atender 

aos anseios da sociedade. 

o DASP (Departamento Administrativo do Serviço Público), criado por Getulio 

Vargas em 1936, teve um papel fundamental na administração pública brasileira, até o 

final da década de 70, como regulador e moralizador do sistema de mérito na 

administração pública no Brasil.. 

Com base na influência do Civil Service amencano, tendo como premIssas 

básicas a moralidade, a modernização e a democratização na provisão de pessoal e no seu 

pagamento, seus propósitos eram de um serviço público organizado, eficiente e racional. 

Para tanto, foram estabelecidas regras rígidas para o acesso ao serviço público, 

regulamentando a progressão em carreiras profissionais periodicamente estruturadas, 

adotando o treinamento e critérios detalhados para pagamentos de vantagens individuais. 

O DASP tinha como filosofia oferecer um serviço público aberto a todos, requerendo, em 
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contrapartida, compromissos quanto à fidelidade e ao desempenho. A esses servidores 

eram garantidos direitos protegidos por lei, como por exemplo, a estabilidade. 

Lutando arduamente para impor rigidez e moralidade ao serviço público, o DASP 

foi inúmeras vezes burlado através de artifícios engenhosos que buscavam contornar a 

regulamentação vigente. Por exemplo, em 1936, foram criadas duas categorias de 

funcionários: os estáveis, que eram admitidos por concurso, e os não-estáveis (extra

numerários), admitidos sob o disfarce de contratações temporárias, que acabavam sendo 

efetivadas por prazo indeterminado em função de projetos de lei ou decretos 

presidenciais. 

Essa gradativa perda de poder e moral, acompanhada pelo fortalecimento do 

poder político e a anuência tácita da sociedade, que aparentemente aceitava esses 

favorecimentos, iria pouco a pouco ruindo os sustentáculos do DASP, contribuindo para 

sua extinção. Vítima de sua própria política excessivamente regulamentadora, e perdido 

em meio a milhares de processos administrativos, o DASP viu-se muitas vezes forçado a 

ceder e aceitar fatos consumados., como por exemplo a regularização de admissões de 

extra-numerários, sob a justificativa de moralizar o passado e conter futuras 

irregularidades. Este ciclo foi tomando-se cada vez mais usual e constante, tirando, 

gradativamente, do DASP, toda a sua autoridade. 

Também no ano de 1936, merece destaque a Lei 284 de 28 de outubro, mais 

conhecida como Lei do Reajustamento, que marca o início da reforma administrativa 

federal, tendo como objetivos básicos a organização dos serviços públicos e a 

administração dos recursos humanos da administração, com base nos princípios de 

mérito, através da organização de carreiras. 

A Reforma de 36 possui traços marcantes da reforma do serviço norte-americano, 

por influência de um de seus fomentadores, Maurício Nabuco, presidente da Subcomissão 

do Reajustamento, que posteriormente adotou o nome de Comissão Nabuco. Muitos dos 

conceitos dessa reforma foram herdados do pai de Maurício Nabuco, Joaquim Nabuco, 

cuja experiência como embaixador do Brasil junto aos EUA, permitiu que tivesse uma 

ampla visão sobre a reforma do serviço civil naquele país. 
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Uma célebre frase de Joaquim Nabuco, proferida em uma sessão na Câmara dos 

Deputados, em 3 de abril de 1879, define precisamente os preceitos de uma reforma 

administrativa legítima, centrada no mérito e na eficiência . 

.. Quando falo em eficiência do serviço civil, refiro-me a medidas seguramente de 
economia, por um lado, mas, por outro, de ordem, de distribuição de serviço, de 
aptidão, de promoção, de responsabilidade prática, que dêem mais garantias ao 
merecimento e ao trabalho, outros meios de ação aos agentes do Poder 
Executivo, outros meios de fiscalização ao Parlamento, para que os serviços 
públicos sejam feitos e administrados como se fossem confiados à iniciativa, ao 
interesse, e à responsabilidade particular." (Nabuco, apud Wahrlich). 

Nesse discurso, fica clara também a importância dos preceitos da burocracia 

weberiana: hierarquia, impessoalidade, competência técnica, formalização e divisão do 

trabalho, na busca de uma administração pública baseada no mérito e na valorização do 

desempenho. 

Trata-se, portanto, de uma reforma administrativa voltada para a racionalidade, a 

instrumentalidade e a eficiência, como prevê o "tipo ideal" da burocracia. Os efeitos 

dessa reforma serão fortemente evidenciados até 1945, ano anterior à Constituição de 

1946. 

Um outro fato histórico que merece destaque em relação ao setor público diz 

respeito ao aparecimento, na Constituição de 1937, do conceito de disponibilidade com 

proventos proporcionais. Vale ressaltar que, inicialmente, este dispositivo aplicava-se 

apenas a casos nos quais o servidor estivesse respondendo a um inquérito disciplinar. 

Através de seu Artigo 157, ficava estabelecido que "poderá ser posto em 

disponibilidade, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, desde que não 

caiba no caso a pena de exoneração, o funcionário civil que estiver no gozo das 

garantias de estabilidade, se, a juízo de uma comissão disciplinar nomeada pelo Ministro 

ou chefe de serviço, o seu afastamento do exercício for considerado de conveniência ou 

de interesse público." É importante lembrar que a premissa da disponibilidade com 

proventos proporcionais viria a ser tentada, sem sucesso, pelo Governo Collor, com a 

finalidade de reduzir custos de pessoal da administração pública. 
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Já na Constituição de 1946, a disponibilidade aparece como uma tentativa de 

flexibilização da estabilidade, preservando, no entanto, o emprego e a remuneração 

integral, na hipótese da extinção do cargo ocupado ou do órgão de lotação do servidor. 

Um dado de suma importância relativo a essa mesma Constituição, diz respeito a 

seu artigo 23, através do qual "Os atuais funcionários interinos da União, dos Estados e 

Municípios, que contem, pelo menos, cinco anos de exercício, serão automaticamente 

efetivados na data da promulgação deste Ato; e os atuais extra numerários que exerçam 

função de caráter permanente há mais de cinco anos ou em virtude de concurso ou prova 

de habilitação serão equiparados aos funcionários, para efeito de estabilidade, 

aposentadoria, licença, disponibilidade e férias. " 

Esta representa mais uma das situações em que eram buscados artifícios para 

burlar os princípios daspianos de mérito e desempenho como premissas para acesso e 

efetivação nos cargos do setor público, e que acabaram contribuindo para a gradativa 

perda de poder e a conseqüente extinção daquele órgão. 

Um outro importante marco histórico que vem a gerar o primeiro grande impacto 

sobre toda a história do funcionalismo, no que diz respeito a mérito, desempenho, e, 

principalmente, à estabilidade, vem a ser o advento do conhecido Decreto Lei 200, de 

1967. 

No período da história brasileira conhecido como desenvolvimentismo, 

significando administração para o desenvolvimento, é instituída a natureza jurídica 

fundacional e autárquica, juntamente com a expansão das empresas estatais, buscando a 

modernização e a flexibilização da administração pública. Para preencher os quadros 

dessas instituições com pessoal tecnicamente qualificado, entendia-se como 

imprescindíveis a agilidade e a facilidade de mecanismos de admissão e demissão de 

funcionários. 

Embora algumas estatais tenham se transformado em ilhas de excelência como a 

Telebrás e a ECT que, durante algum tempo, puderam e souberam tirar proveito da 

flexibilidade instituída pelo referido decreto, em muitos casos acabou ocorrendo uma 

espécie de sucateamento do setor público, gerando efeitos danosos irreversíveis como a 
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descontinuidade administrativa e a perda de memória técnica e cultural da administração 

pública em nosso país. 

Desvalorizados, desmotivados e até mesmo repudiados, muitos técnicos 

afastaram-se para ceder lugar aos apadrinhados, levando consigo, além de um 

instrumental importante, a cultura de orgulho e competência do servidor público, que até 

os dias de hoje ainda não conseguiu ser recuperada. 

De forma semelhante ao ocorrido no período do Brasil-Colônia, o emprego 

público voltou a ser objeto de troca de favores políticos, tirando de cena o mérito e a 

valorização do desempenho como premissas para admissão ou demissão de servidores. 

Os estatutários que tinham a estabilidade como direito adquirido, com raras exceções, 

passaram a ser considerados como um entrave à modernidade, e via de regra eram 

alocados em algum gabinete, aguardando apenas o tempo regulamentar para sua 

aposentadoria, constituindo os conhecidos QPEX - Quadros de Pessoal em Extinção. 

Como se pode evidenciar principalmente na década de 80, a tentativa de extinção 

da estabilidade, muito ao contrário do que se poderia imaginar, em alguns casos, fez do 

setor público novamente um cenário de nepotismo e troca de favores políticos. A pretexto 

de colocar em processo de extinção o pessoal estável e obter, através da possibilidade de 

maior rotatividade, um quadro mais qualificado e produtivo, as nomeações e/ou 

exonerações eram muitas vezes de caráter meramente político ou pessoal. 

É importante verificar que neste momento histórico, ocorre um outro fenômeno 

curioso em relação à estabilidade. Embora no regime celetista estivessem previstas 

contratações e demissões sem a necessidade de maiores justificativas, alguns servidores, 

em função de apadrinhamento ou troca de favores políticos, acabavam sentindo-se 

estáveis, muito embora essa falsa estabilidade durasse enquanto seus superiores 

hierárquicos se mantivessem em posição de poder. 

Em contrapartida, grande parte das demissões ocorriam em função de objetivos 

não-meritocráticos como, por exemplo, perseguições políticas ou abertura de vagas para 

contratações em períodos pré-eleitorais. Da mesma forma, em muitos casos, o 
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desempenho e o mérito, não eram utilizados como parâmetro para essas admissões ou 

demissões. 

Esta situação permanece durante um longo período, e é exatamente durante ele 

que é vivenciada a decadência do setor público. A "quebra" da estabilidade, ao invés de 

"flexibilizar a burocracia" facilitando mecanismos de admissão e demissão de pessoal, foi 

utilizada de maneira distorcida, gerando um efeito perversamente inverso ao esperado, no 

qual grande parte da elite do serviço público foi afastada ou se afastou em busca de 

melhores salários ou oportunidades no setor privado. 

A estabilidade acabava tomando-se prerrogativa daqueles que consegmam 

manter-se politicamente neutros, ou daqueles que buscavam agradar aos superiores 

hierárquicos ligados ao poder. Os conceitos weberianos de impessoalidade e competência 

técnica tomavam-se, dia a dia, mais distantes da administração pública; em contrapartida, 

nepotismo e apadrinhamentos caminhavam de mãos dadas. 

Visando reverter esse quadro caótico, em melO ao processo de abertura 

democrática, surge a Nova República e, em seguida, a Constituição de 1988, que através 

de seu artigo 41, volta a afirmar que "são estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os 

servidores nomeados em virtude de concurso público". Essa exigência faz retomar a 

figura do estágio probatório, que já constava do artigo 100 da Constituição anterior. 

Um fato novo em relação a essa Constituição refere-se à instituição de concursos 

para contratação de pessoal em regime celetista para alguns quadros do setor público, 

principalmente os de caráter temporário, visando corrigir o antigo vício da entrada de 

extra-numerários, principalmente, nos períodos pré-eleitorais que, na maioria do casos, 

ocorria sem qualquer critério meritocrático de seleção. 

Também através dessa Constituição aparece a determinação que se constitua um 

regime jurídico único para os servidores civis da União, das autarquias e das fundações 

públicas federais, o que veio a ocorrer através da Lei 8112 de 11 de dezembro de 1990. 

O Regime Jurídico Único de 1990 surge quase como uma volta ao passado, e em 

1995 é criado o MARE - Ministério da Administração e Reforma do Estado - que volta a 
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desempenhar o papel de um novo DASP, regulamentando e controlando a administração 

pública, mormente a gestão de recursos humanos. Essa volta ao passado foi criticada por 

muitos por representar um retrocesso, no que conceme à unificação de padrões e normas. 

No entanto, ao levar em conta o cenário vigente à época da promulgação da Lei 8.112, 

pode-se verificar que a moralização e um sistema de mérito se faziam, mais do que 

nunca, necessários no setor público. 

Para melhor fundamentar essa análise, é importante voltar um pouco ao passado, 

mais precisamente ao período da promulgação da Lei 8.112, e verificar o contexto sócio

econômico existente no período para, a partir daí, tentar identificar os efeitos de alguns 

dispositivos, tanto para a sociedade quanto para os servidores abrangidos pela Lei. 

o estudo sobre o Regime Jurídico Único de 1990, mais popularmente conhecido 

como RJU, tenta identificar alguns de seus pontos polêmicos, bem como alguns 

dispositivos importantes, relacionados ao mérito, à estabilidade e ao desempenho no setor 

público. 

3.5 O Regime Jurídico Único de 1990 

Ao analisar a Lei 8.112, pode-se identificar que muitos de seus preceitos 

acompanham a legislação de nosso país desde sua primeira Constituição Federal. 

Cumpridos ou não, modificados ou não, na verdade esses dispositivos fazem parte de um 

contexto de busca da igualdade e do mérito, como critérios para ingresso, progressão e 

aposentadoria na administração pública. 

Grande parte dos postulados da referida lei, principalmente os mais polêmicos e 

até hoje amplamente discutidos, são baseados em preceitos da Carta Magna de 1988, no 

que diz respeito à exigência de concursos para ingresso e ascensão nas carreiras do setor 

público (Art. 10) e à concessão da estabilidade (Art. 21). O desempenho não é questão 

diretamente abordada no RJU, que condiciona o desenvolvimento do servidor na carreira 

através de promoções à lei específica que venha a fixar as diretrizes do sistema de 

carreira do setor público. 
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Não obstante o fato de ser baseada em preceitos constitucionais, legitimados por 

representantes do povo na Constituinte, de tratar-se de matéria aprovada pelo Congresso 

Nacional e sancionada pelo Presidente da República, a Lei 8.112, desde sua promulgação, 

vem sendo, no entanto, objeto de inúmeras críticas por parte da sociedade e até mesmo 

por parte dos servidores por ela abrangidos. 

Apesar de ter implícitos em seu conteúdo a busca da moralização da 

administração pública, o término de práticas de nepotismo e favorecimento pessoal no 

que tange ao acesso às carreiras, bem como progressões funcionais, o Regime Jurídico 

Único aparece em um contexto de crise. Surge em um momento no qual o país tentava 

arduamente lutar contra índices elevados de desemprego, e os aposentados da Previdência 

Social, grandes vítimas da falência do sistema, eram a todo momento mostrados pelos 

meios de comunicação, passando por situações degradantes e incondizentes com um 

padrão mínimo de subsistência digno de quem contribuiu durante anos para sua 

aposentadoria. 

Neste ponto, é importante ressaltar que a questão relativa à aposentadoria do 

servidor público, embora seja de grande relevância, tanto pelo aspecto do incentivo a 

evasões precoces de pessoal qualificado, quanto pela visão crítica da sociedade a esse 

respeito, não será abordada em detalhes no presente trabalho, em virtude de sua 

amplitude e complexidade, que exigiriam um estudo sobre matéria previdenciária, além 

de complicados cálculos atuariais. 

No que diz respeito à estabilidade, não restam dúvidas de que em um cenário de 

crise e desemprego, estender a estabilidade de emprego a quase todos os funcionários que 

se tomavam naquele momento servidores públicos I, cuja imagem era a pior possível, 

seria considerado quase como uma afronta à sociedade. O mal-afamado servidor público 

agora, além de indolente e incompetente, passara a ser detentor de privilégios 

incompatíveis com a realidade brasileira de desemprego e falência do sistema 

previdenciário. 

I Merece destaque o fato de que não foram contemplados com a estabilidade aqueles servidores que não 
haviam completado cinco anos de serviço público na data da promulgação da Constituição de 1998. 
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É importante lembrar que antes da promulgação da Lei 8.112 foram apresentados 

pelo Poder Executivo, através do presidente Fernando Collor de Mello, vários vetos ao 

referido projeto de lei, que foram derrubados pelo Congresso Nacional. Na verdade, 

como se observa até os dias de hoje, existe uma constante batalha entre os poderes 

Executivo e Legislativo, no que diz respeito à tentativa de promover algumas alterações 

na Lei 8.112, principalmente no tocante à estabilidade e à aposentadoria dos servidores 

públicos. 

A Lei 8.112, com premissas daspianas, tenta, mais uma vez, moralizar o serviço 

público e impor regras meritocráticas e princípios de igualdade. Um aspecto que pode 

causar estranheza refere-se ao fato de que seus preceitos confrontam-se virtualmente com 

algumas premissas básicas do discurso neo-liberal vigente à época, principalmente a 

estabilidade, que preserva o quantitativo e o volume da folha de pagamento da União. 

Embora o fato da sociedade ter visto com olhar de reprovação as "regalias" 

concedidas ao funcionalismo público possa não causar maiores surpresas, o que mais 

surpreende, no entanto, é o fato dos próprios servidores abrangidos pela Lei 8.112 não 

terem, em contrapartida, considerado a mesma como um privilégio; ao contrário, 

endossando grande parte das críticas a ela direcionadas. 

Para muitos servidores, o Regime Jurídico Único foi visto como maiS um 

mecanismo autoritário de "engessamento" da máquina administrativa, criando regras que 

retiram dos órgãos da administração pública, principalmente dos gerentes, toda a 

autonomia e mecanismos gerenciais, além de estabelecer um padrão único para 

organizações com estruturas e culturas totalmente distintas. 

Para a sociedade, dentre as maiores críticas ao RJU aparece o fato do mesmo ser 

composto de 217 artigos, alguns dos quais ainda pendentes de regulamentação, sendo 

apenas 12 relativos a deveres do funcionário, e os demais dispositivos referentes a 

regalias incompatíveis com a realidade brasileira de desemprego e recessão. 

o advento da Lei 8.112, que instituiu o Regime Jurídico Único dos servidores, se 

por um lado, contribuiu positivamente no sentido de regulamentar e restringir o acesso às 

carreiras do setor público, trouxe alguns dispositivos que, caso mal utilizados, podem 
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contribuir para desmotivação e falta de perspectivas, como é o caso da estabilidade, que 

sob determinados aspectos, praticamente eliminou o nível de incerteza dos servidores 

públicos. 

Isso pode ser considerado um fator preocupante, uma vez que o indivíduo precisa 

de um determinado grau de incerteza que o impulsione em direção a seus objetivos. Além 

disso, um elevado grau de certeza pode fazer com o que ele não mais reflita sobre a 

maneira de desenvolver suas atividades, passando a realizá-las de forma praticamente 

mecânica. 

Em função das inúmeras críticas direcionadas a alguns dispositivos constantes da 

Constituição de 1988 e do RJU, além de uma série de outros fatores conjunturais, 

começam então, a ser estudadas propostas para uma nova reforma administrativa, visando 

novamente flexibilizar alguns dos preceitos do RJU e da própria Constituição de 1988. A 

Reforma administrativa de 1995, que ainda se encontra em andamento, vem, mais uma 

vez, trazer à tona reflexões sobre mérito, desempenho, estabilidade e burocracia no setor 

público brasileiro. 

3.6 A Reforma de 1995 

Na história de nosso país, podem ser apontadas três grandes propostas de reforma 

administrativa. A primeira, conhecida como reforma burocrática, ocorrida em 1936, teve 

como marcos a criação do DASP e a Lei do Reajustamento, discutidos anteriormente. A 

Reforma de 1967, por sua vez, teve como premissas a descentralização e a flexibilização 

do setor público. 

Pode-se perceber nitidamente o movimento inverso de uma em relação à outra. A 

primeira buscava a moralização e a formalização, enquanto a segunda buscava a 

regulamentação e a desburocratização. Já tendo realizado alguns comentários sobre essas 

questões, e deixando maiores detalhes para o tópico referente à burocracia no setor 

público brasileiro, será agora discutida a Reforma de 1995, ou Reforma Gerencial da 

Administração Pública. 



52 

Definida no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, a reforma 

administrativa ou gerencial fazia parte de conjunto com outras três emendas 

constitucionais: a eliminação dos monopólios estatais nos setores energético e de 

comunicações, a reforma tributária e a reforma da previdência social. 

Conduzida pelo então Ministro da Administração e Reforma do Estado, Luiz 

Carlos Bresser Pereira, essa reforma foi inspirada nas reformas gerenciais conduzidas nos 

países da OCDE. 

No caso brasileiro, evidenciada a crise do Estado e tendo a nítida consciência de 

que a sociedade exigia uma reconstrução ou reforma do Estado, foram traçados os 

objetivos da reforma administrativa. Era necessário, além de superar a crise fiscal, rever 

as estratégias de intervenção no plano econômico e social. 

Segundo Bresser Pereira (1995, p.14), isto significaria: 

(l) tornar a administração pública mais flexível e eficiente; 

(2) reduzir seu custo; 

(3) garantir ao serviço público, particularmente aos serviços sociais do Estado, 

melhor qualidade; 

(4) levar o servidor público a ser mais valorizado pela sociedade, ao mesmo 

tempo que ele valorize mais seu próprio trabalho, executando-o com mais 

motivação; 

Essas quatro metas parecem exprimir o modelo gerencial ideal, desejado pela 

sociedade e pelos servidores públicos. No entanto, para atingir a flexibilização e a 

qualidade almejadas na administração pública, Bresser Pereira (1995, p.15) entende que 

seria necessário: 

1) mais de um regime jurídico, voltando a administração indireta para um regime 

mais flexível e ágil; 

2) um regime jurídico estatutário apenas para funcionários que exercem funções no 

núcleo burocrático do Estado; 
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3) conservar a estabilidade rígida, prevista na atual constituição, para as carreiras 

para cujo exercício o funcionário necessita da proteção da estabilidade, dadas as 

ameaças que pode sofrer; 

4) prever dispensa por insuficiência de desempenho (processo administrativo 

simplificado) ou excesso de quadros (LIFO), prevendo indenizações; 

5) instituir a disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço; 

6) realizar concurso interno de até 10 % dos concursos públicos desde que a 

relação candidato /vaga seja superior a 10; 

7) definir critérios para estabelecer carreiras, fundamentais no núcleo burocrático;. 

8) elaborar projeto de Lei para qualquer aumento de remuneração para garantir a 

isonomia; 

9) eliminar a isonomia como direito adquirido; 

10) suprimir o direito de greve para os servidores protegidos pela estabilidade 

rígida. 

Corno se pode verificar, cumprir essas etapas não é tarefa simples; além disso, é 

evidente que não existe consenso em relação a todos esses itens. Neste sentido, para que 

essa reforma seja legitimada e bem-sucedida, faz-se necessário um debate nacional, 

envolvendo grandes e complicadas negociações entre o Executivo, o Legislativo e o 

Judiciário. Além disso, é imprescindível que seja feita urna profunda análise sobre a atual 

cultura da administração e do servidor público, obtendo o apoio de todo o funcionalismo 

público e da sociedade, visando urna possível reversão do atual quadro de ineficiência e 

desmotivação. 

Ao serem discutidas as questões relativas a mérito, desempenho e estabilidade, 

poderão ser analisadas, em maior nível de detalhe, a importância, a pertinência e as 

implicações de alguns dos itens constantes da proposta para essa reforma. 

É evidente que quando se fala em flexibilização da administração pública, ficam 

implícitas as críticas sobre alguns excessos de burocracia (burocratismo), que podem 

estar acarretando morosidade, repressão à criatividade e, principalmente, elevação de 

custos na administração pública. Para melhor entender o modo corno a burocracia está 

inserida nas organizações do setor público, faz-se necessário entender sua definição, suas 

origens e sua aplicação no contexto da administração pública brasileira. 
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3.7 O papel da burocracia na administração pública brasileira 

Passamos grande parte de nossas vidas, nos educamos, nos divertimos e 

trabalhamos em organizações. As organizações são compostas por recursos naturais e 

energia humana. As organizações formais integram estruturas, tecnologia, 

comportamentos e atividades práticas para consecução de seus objetivos. Esses objetivos 

são a fonte de legitimação das organizações, daí a importância de serem claramente 

estabelecidos. 

A burocracia surgiu, portanto, como um instrumento de racionalização do mundo 

social moderno, uma vez que sempre foi dada grande importância ao racionalismo, à 

eficiência e à competência. A administração clássica burocrática teve suas origens no 

sistema militar prussiano, e foi implantada nos principais países europeus no final do 

Século XIX. Nos EUA, a burocracia criou raízes no início do Século XX, e no Brasil, 

surgiu em função da reforma administrativa de Maurício Nabuco e Simões Lopes, que foi 

fortemente inspirada e influenciada pelo modelo burocrático norte-americano. 

A burocracia implantada no Brasil VIsava a racionalidade administrativa, 

tentando, ao mesmo tempo, eliminar o patrimonialismo, no qual o Estado era percebido 

como propriedade do rei. Além disso; era preciso banir o nepotismo, o empreguismo e a 

corrupção, que haviam se instalado em função de fatores conjunturais que estimulavam e 

propiciavam essas práticas. 

Neste ponto, é importante analisar a forma como a burocracia exerce influência e, 

ao mesmo tempo, é influenciada pela cultura administrativa brasileira. A herança de 

Portugal fez com que a burocracia no Brasil guardasse, até os dias de hoje, alguns fortes 

vestígios do sistema patrimonial, que influencia o comportamento do servidor público e 

da sociedade brasileira. 

o gigantismo de algumas organizações do setor público brasileiro toma 

imprescindíveis os pressupostos do modelo burocrático para manter a ordem, a 

padronização de normas, a competência técnica e a hierarquia. Portanto, ao serem 

identificados os componentes do modelo ideal sugerido por Max Weber, pode-se detectar 
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que alguns deles terão maior ou menor impacto sobre os órgãos da administração pública 

em nosso país. 

Segundo Vieira, Lustosa da Costa e Oliveira Barbosa, (1982, p.11), quatro 

características podem ser consideradas fundamentais no modelo weberiano: racionalidade 

funcional, hierarquia, impessoalidade e distinção entre o domínio público e o privado. 

Esses mesmos quatro atributos são formalmente apresentados como princípios 

norteadores da administração pública brasileira. 

Uma vez que a racionalidade encontra-se vinculada à eficiência, ao mesmo tempo 

em que sofre forte influência da cultura na qual encontra-se inserida, em um país no qual 

uma das maiores críticas à administração pública diz respeito à ineficiência, pode-se 

detectar que a racionalidade funcional não seja fator preponderante em nossa burocracia. 

No tocante à hierarquia, fortemente enraizada em nossa cultura, suas bases são 

radicalmente divergentes dos princípios meritocráticos do modelo weberiano. Em virtude 

de nossa herança cultural, a hierarquização de nossa sociedade e de nossas organizações é 

fruto de diferenças sociais básicas como cor, origem, educação e relações pessoais. 

Ao mesmo tempo, a cultura brasileira ainda privilegia o autoritarismo, o prestígio, 

o status e a exacerbação do poder, fazendo com que o preceito de impessoalidade, 

pressupondo igualdade, ainda esteja muito distante do ideal proposto por Weber. 

Com relação à separação entre os domínios público e privado, é importante 

observar que o legado patrimonialista representa uma forte barreira em relação a essa 

distinção. 

Embora o ingresso às carreIras do setor público tenha sido condicionado à 

exigência de concursos, ainda se evidenciam inúmeros casos nos quais cargos de 

confiança, de indicação pessoal, são objeto de trocas de favores políticos. É importante 

destacar que, apesar de nosso país se dizer capitalista, o capitalismo puro não aceita o 

patrimonialismo, por não haver distinção entre o público e o privado. 
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Na verdade, a burocracia em nosso país esteve sempre no centro do embate entre 

o ethos modernizante e o ethos moralizante. Isto significa dizer que em períodos 

históricos nos quais se buscava modernidade e flexibilização, a burocracia foi 

indevidamente rejeitada e afastada como principal causadora da lentidão, morosidade, 

falta de criatividade e inoperância do setor público brasileiro. Com esse pretexto, eram 

criadas aberturas para práticas de nepotismo, cartorialismo e corrupção. Por outro lado, 

quando era necessário voltar a moralizar o serviço público, os preceitos weberianos eram 

novamente adotados. 

Embora esse antagonismo possa dar a falsa impressão de que modernidade e 

burocracia são incompatíveis, basta analisar o modelo ideal e verificar que trata-se 

efetivamente de um erro de avaliação, sustentado por pessoas que desconhecem a teoria 

weberiana ou, ainda pior, por grupos de interesse que vêem a burocracia como um 

impeditivo para práticas que fogem aos princípios da ética ou da legalidade. 

Esse movimento radical entre moralização e desburocratização demonstra apenas 

que é essencial tentar encontrar um ponto de equilíbrio, no qual a burocracia possa 

significar qualidade e eficiência, com cada uma das dimensões da burocracia sendo 

utilizada na forma e na intensidade apropriadas à cultura e às características dos diversos 

órgãos componentes da administração pública no Brasil.. 

Talvez um dos maiores erros em nosso país seja "importar" receitas ou modelos 

bem-sucedidos em países do primeiro mundo, e imaginar que a evolução e as 

transformações socioculturais se darão da mesma forma e com a mesma periodicidade 

dos países de origem. Esta cultura cujo discurso enfatiza que tudo aquilo que vem dos 

países desenvolvidos é bom para o Brasil, mais do que nunca, precisa ser revertida 

buscando soluções internas, com a participação e a legitimização da sociedade brasileira. 

Ao serem abordados os tópicos relativos a mérito, estabilidade e desempenho e 

sua influência sobre o comportamento do servidor público brasileiro, serão analisadas 

semelhanças ou divergências em relação a outros países, comparando culturas, padrões de 

comportamento e origens históricas de cada um deles. 
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CAPÍTULO 4 - A IMPORTÂNCIA DO SISTEMA DE MÉRITO 

4.1 O significado do mérito 

o mérito, embora não assim definido, aparece em suas primeiras formas desde os 

primórdios da humanidade. Desde que os homens começaram a se organizar em clãs ou 

tribos, os critérios para ocupar posições de destaque ou liderança dividiam-se sempre 

entre força, hereditariedade e mérito. 

No que diz respeito aos dois últimos requisitos, não se tratava exatamente de uma 

escolha entre hereditariedade e mérito; a questão se concentrava na própria definição do 

conceito de mérito. Para algumas sociedades, a hereditariedade constituía um critério 

meritocrático, enquanto para outras, o mérito estava ligado apenas a talentos e realizações 

pessoais. 

A escolha do chefe de uma tribo primitiva seria um exemplo para demonstrar 

como mérito e hereditariedade, até certo ponto, se contrapunham desde as sociedades 

antigas. Quando o chefe da tribo morria, seu sucessor era geralmente escolhido em 

função de sua linhagem (caracterizando uma escolha com base na hereditariedade), ou 

por seu carisma, sua força e bravura na luta contra o inimigo, o que definiria um critério 

meritocrático. 

Embora neste caso possa ser imaginado que a escolha seria baseada no mérito, 

uma vez que estariam em jogo a segurança e o bem-estar de toda a comunidade, é 

importante lembrar que em algumas dessas culturas antigas, acreditava-se que atributos 

como força, coragem e bravura eram repassados de "pai para filho", como uma dádiva 

dos deuses. Neste caso, hereditariedade e mérito estariam correlacionados, fazendo com 

que a hereditariedade, em si, constituísse um princípio meritocrático. 

Na verdade, essa dualidade entre hereditariedade e mérito esteve presente, e ainda 

permanece nas discussões sobre hierarquização das organizações. Antes, porém, de dar 

início às discussões sobre o conceito de mérito, é importante apresentar e analisar 

algumas de suas definições: 
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Segundo o Dicionário Aurélio, mérito é definido como "merecimento; a 

qualidade que torna alguém digno de prêmio, estima, apreço ou de castigo, desprezo, 

etc." Esta definição exprime a subjetividade do conceito. Que qualidade seria essa? Na 

verdade, o conceito de qualidade está investido da mesma subjetividade inerente ao 

mérito. No exemplo da tribo primitiva, poderia ser afirmado que a hereditariedade seria, a 

princípio, uma qualidade que tornaria aquela pessoa digna do prêmio da sucessão. 

Lívia Barbosa (1999, p. 22) aprofunda um pouco mais a discussão, definindo 

mérito como " ... 0 reconhecimento público da qualidade das realizações individuais ". 

Embora, neste caso, mais uma vez seja enfatizado que o mérito estaria vinculado ao 

subjetivo conceito de qualidade, são adicionados o reconhecimento público e as 

realizações individuais, pressupondo que as qualidades devam ser legitimadas pela 

sociedade e que sejam necessariamente fruto do esforço pessoal de cada um. 

Também segundo Lívia Barbosa (1999, p. 31), mérito pode ser definido sob duas 

diferentes visões. Na sua forma ideológica, mérito " ... é o valor englobante, o critério 

fundamental e considerado moralmente correto para toda e qualquer ordenação social." 

Já no contexto de uma ordenação social, poderia ser definido como " ... o reconhecimento 

público da capacidade de cada um realizar determinada coisa ou posicionar-se numa 

determinada hierarquia com base nos seus talentos ou no esforço pessoal. ". 

Na verdade, essas duas definições combinadas seriam as mais adequadas para o 

estudo do mérito na administração pública, por estarem nelas inseridos a ordenação social 

e o posicionamento hierárquico com base estrita nos talentos e esforços pessoais, 

condição essencial da meritocracia. 

A partir dessas definições, pode-se fazer uma associação entre mérito e 

democracia. Embora não seja necessariamente verdadeiro que todo sistema autoritário 

não seja meritocrático, nem que todo sistema democrático seja baseado no mérito, a 

legitimação do conceito de mérito se dará a partir do reconhecimento democrático 

daquilo que esteja sendo entendido como qualidade digna de prêmio ou castigo. 
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Por exemplo, numa sociedade democrática, onde a hereditariedade seja 

reconhecida como qualidade essencial para uma determinada situação, ela poderá, até 

mesmo, estar inserida no conceito de mérito. 

A monarquia britânica representa um bom exemplo dessa situação. Embora nem 

todos os ingleses concordem com a monarquia, democraticamente ela está presente, e não 

é questionada a exigência de que os herdeiros ao trono pertençam exclusivamente à 

família real. É evidente que a hereditariedade não representa o único pré-requisito para 

assumir o título de monarca, uma vez que a sucessão pode ser alterada por motivos 

outros, como desvio de caráter ou outras circunstâncias similares. No entanto, a princípio, 

a hereditariedade é fator determinante para ascender ao trono britânico. 

Portanto, num regIme democrático, hereditariedade e mérito podem caminhar 

paralelamente, de acordo com cada situação. Um cidadão inglês pode pretender ocupar o 

cargo de primeiro-ministro, mas sabe, de antemão, que jamais concorrerá ao título de 

monarca. A sucessão real é, portanto, legitimada pela sociedade britânica, tendo a 

hereditariedade como qualidade essencial para exercer o cargo de rei ou rainha. 

Com base nessa discussão, pode-se deduzir que tanto a escolha entre 

hereditariedade e mérito, quanto o próprio conceito de mérito serão definidos em função 

da cultura do país, da região ou da organização onde estarão sendo ordenadas as referidas 

hierarquias. 

Evoluindo na História da humanidade, percebe-se que, ao longo do tempo, 

hereditariedade e mérito se apresentam a todo momento, tanto na cultura oriental quanto 

na cultura ocidental. Embora haja uma tendência a associar a hereditariedade a culturas 

tradicionais e o mérito a culturas modernas, haverá situações, como as que serão vistas ao 

longo deste capítulo, nas quais a cultura será determinante para o critério de 

hierarquização das sociedades e das organizações. 

Como já foi afirmado, não existe uma definição única e absoluta sobre o que seja 

mérito; a cultura de cada sociedade irá determinar aquilo que julga passível de ser 

reconhecido para efeito de prêmio ou recompensa. 
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Nesse sentido, o presente estudo tomará como base a interessante análise 

comparativa realizada por Lívia Barbosa, que apresenta um histórico sobre as culturas 

oriental, norte-americana e brasileira, levantando importantes questões que ajudam a 

elucidar o conceito de mérito. A partir desse histórico, pode-se então trazer o foco da 

questão para a administração pública brasileira, analisando a forma como o mérito tem 

sido tratado desde o início da história de nosso país até os dias de hoje, com seus efeitos 

sobre o comportamento do servidor público. 

Ao fazer uma retrospectiva histórica e uma análise sobre as variadas culturas 

existentes no mundo, pode-se analisar o impacto de cada uma delas sobre o conceito de 

mérito, e a forma como são formadas as hierarquias nesses países. 

A cultura tradicional Indiana entendia que os cargos deveriam ser ocupados com 

base estrita na hereditariedade, intencionalmente fazendo com que o restante da 

população permanecesse analfabeta e submissa. Por sua vez, a China, desde o ano 206 

a.c., utilizava os conceitos de mérito e competência, designando os ocupantes de postos 

da administração pública com base em concursos, independentemente de posição social 

ou outros fatores que pudessem propiciar algum tipo de nepotismo ou apadrinhamento. 

Pode-se, portanto, observar que apesar de serem ambas culturas tradicionais, uma era 

adepta à hereditariedade enquanto a outra obedecia a princípios meritocráticos. 

No Japão, no Século VIII, existia uma forte discussão entre essas duas correntes. 

Os defensores do sistema feudal e hereditário argumentavam que esse tipo de governo era 

mais estável e seguro. Para eles, através de concursos, qualquer cidadão de nível inferior, 

sem qualquer compromisso de fidelidade ou submissão, poderia sair-se melhor que o 

superior, podendo estimular deslealdade ou rebeldia. O sistema meritocrático era, 

portanto, visto como uma ameaça à ordem social. 

Por sua vez, os defensores do sistema de mérito apresentavam como argumento o 

fato de que no regime hereditário, a escolha dos subordinados se dava com base na 

identificação de algumas características semelhantes, que ao se constituírem quase como 

um pré-requisito, acabavam potencializando algumas graves deficiências de caráter. 
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Na verdade, como ainda ocorre em algumas culturas, a hereditariedade era 

associada a lealdade, confiança e segurança, enquanto o mérito representava uma ameaça, 

uma vez que o direito de acesso à hierarquia era aberto a qualquer cidadão, independente 

de berço, religião ou política; bastava apenas que suas conquistas pessoais, intelecto, 

experiência e treinamento, preenchessem os requisitos inerentes ao sistema de mérito. 

Passando para o mundo ocidental, os Estados Unidos sempre foram vistos como 

um dos melhores exemplos de uma sociedade meritocrática. A cultura norte-americana 

do "self-made man " faz com que tanto a classe média como a trabalhadora entendam que 

o progresso, as oportunidades e a mobilidade social devam ser baseados estritamente no 

esforço e na capacidade pessoal. Vários exemplos na história daquele país, como a 

ascensão de Abraham Lincoln de lenhador a presidente, reforçam essa cultura e esse 

pensamento. 

Neste momento, é importante trazer à tona uma discussão que faz parte dos 

debates sobre o mérito. Para muitos, mérito pressupõe igualdade; no entanto, uma vez 

que as pessoas não são iguais, existe apenas a igualdade de oportunidades, incentivando a 

competição e o aprimoramento constante dos talentos inatos. Em princípio, todos podem 

concorrer igualmente para um determinado fim. 

Para melhor compreender e adaptar o sistema de mérito ao conceito de igualdade, 

pode-se afirmar que um perfeito sistema de mérito será aquele que busque estabelecer 

uma seleção entre os iguais. 

Sobre o princípio de igualdade, Toshio Mukai (1989) apresenta uma interessante 

definição: "O princípio da igualdade requer o tratamento igual para situações iguais, e 

desigual, para situações desiguais. " 

Esta afirmativa enseja uma interessante discussão. Embora seja quase consensual 

que o sistema meritocrático seja o mais justo e igualitário, isso nem sempre representa 

uma verdade. Pelo fato das pessoas não serem iguais em relação a todos os valores, isto já 

será, por si só, um fator de diferenciação em relação a qualidades ou valores específicos 

que estejam sendo considerados como determinantes para uma certa circunstância .. 
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Isto significa que, por mais que possam ser abertas oportunidades para todos os 

indivíduos, fatores como nascimento, herança genética, talentos naturais, educação, saúde 

e motivação poderão automaticamente excluir do processo alguns indivíduos, deixando 

apenas aqueles que possuam habilidade ou capacidade específicas em relação à função à 

qual estejam concorrendo. 

De alguma forma, o mérito estabelece uma hierarquia, na medida em que os 

melhores serão premiados e obterão, consequentemente, status e poder. Embora o mérito 

procure combater privilégios, indivíduos mais bem-dotados, ou que possam ter tido, ao 

longo de suas vidas, melhores oportunidades em termos de formação escolar, serão 

privilegiados no momento de uma seleção. 

Portanto, é importante deixar claro que a meritocracia não se baseia no 

pressuposto de que todas as pessoas são iguais, mas que as oportunidades devam ser 

oferecidas a todos, e o critério de seleção deva se dar apenas em função do desempenho 

individual. Nenhum outro fator como herança, relações pessoais e consangüíneas, 

privilégios corporativos ou poder econômico ou político deve ser considerado como 

critério de seleção. 

Um sistema baseado estritamente no mérito seria, então, aquele no qual fossem 

levadas em conta apenas qualidades inatas ou oriundas do esforço de cada pessoa, sendo 

ignorados quaisquer outros atributos como parentesco, posição financeira, status, 

relacionamentos ou trocas de favores, que possam dar margem a algum tipo de 

discriminação. 

o mérito deve ser entendido como o critério, legitimamente eleito, para formar as 

hierarquias, devendo ser considerados o desempenho pessoal em detrimento de quaisquer 

outras circunstâncias. 

Segundo a ideologia neo-liberal, cada um deve receber a devida proporção de seu 

esforço e capacidade. Dessa forma , o mérito constitui o único critério legítimo e 

desejável de ordenação social das sociedades modernas. 
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Na verdade, o mérito representa um critério para seleção de indivíduos, no qual 

estarão concorrendo apenas aptidões naturais e o desempenho de cada um. A cultura de 

cada sociedade ou organização será o fator determinante para estabelecer o que estará 

inserido no conceito de mérito. 

Na cultura norte-americana, por exemplo, o simples fato de possuir um trabalho já 

é considerado como um símbolo de status. Para eles, a questão se resume entre 

ganhadores e perdedores, uma vez que as oportunidades estão abertas a todos. 

Quando as questões relativas a mérito e igualdade são trazidas para o Brasil, o 

enfoque se torna bastante diferente. Em um país onde as disparidades culturais, regionais 

e financeiras criam um imenso abismo entre as classes sociais, seria demagógico, para 

não dizer enganoso, falar em igualdade de oportunidades. 

Portanto, ao discutir sobre o mérito no Brasil, serão identificadas algumas 

características culturais e históricas que contribuíram para a atual situação, bem como a 

visão da sociedade brasileira sobre o mérito em nosso país. 

4.2 - O mérito e a administração pública 

Quando se fala em sistema de mérito, principalmente no Brasil, é geralmente feita 

uma associação direta ao serviço público e seu quadro de pessoal. 

Embora, como já tenha sido comentado anteriormente, a questão do mérito, em si, 

tenha estado presente desde a antigüidade, a sociedade brasileira, evidentemente, 

encontra-se hoje preocupada com o mérito, ou melhor, com a falta do mérito na 

administração pública. 

Isto se justifica em função das notórias diferenças entre o setor privado e o setor 

público. No primeiro caso, além do fato de estarem sendo utilizados recursos privados, 

existe uma relativa autonomia em relação à gerência de recursos humanos, excetuando-se 

os dispositivos da lei trabalhista. Eficiência e lucratividade são as metas dessas 

organizações; erros ou acertos são devidamente punidos ou premiados de acordo com a 

política da organização. 
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No caso do setor público, a questão se toma bem mais complexa. Os recursos 

utilizados são públicos e o serviço prestado é dirigido ao público, o que toma necessário 

um sistema de mérito, não somente em função do direito de igualdade de oportunidades, 

mas também pelo fato dos efeitos de um mau gerenciamento serem sofridos diretamente 

pelo usuário-cidadão, mantenedor da máquina administrativa. 

Para melhor embasar a análise sobre o sistema de mérito na administração 

pública, é importante voltar um pouco na história mundial e identificar algumas 

peculiaridades fizeram com que o mérito fosse abordado de diferentes formas e em 

diferentes épocas em cada país. 

O primeiro país europeu a introduzir um sistema de mérito no serviço público foi 

a Prússia, estabelecendo regras rígidas sobre recrutamento de funcionários, aliadas a um 

meticuloso esquema de treinamento para aqueles que desejassem ascender aos escalões 

superiores da carreira. 

No que diz respeito a Portugal, ao contrário de outros países como a Inglaterra, 

onde a abastada aristocracia prestava serviços ao governo com caráter meramente 

beneficente, a aristocracia dependia do emprego público para seu sustento. Com isso, foi 

estabelecida a elite burocrática, formada basicamente de aristocratas, juristas e 

magistrados. A inclusão dessas duas últimas classes fazia parte de determinação das 

Cortes de Coimbra, desde o Século XIV, quando também se tomou obrigatória a 

nomeação de legistas para os postos mais altos da burocracia. 

Essa elite de juristas e magistrados veio a exercer uma forte influência sobre a 

formação da administração pública portuguesa e em seguida, da brasileira. Havia a 

predominância do direito romano, que fazia impor a vontade do príncipe sobre o poder da 

Igreja ou o consentimento dos barões. Tratava-se, portanto, de um direito absolutista e 

autoritário, formando uma elite homogênea e consequentemente fortalecida. 

Por essas razões, toma-se fácil explicar a inexistência de um sistema de mérito em 

Portugal. Os empregos públicos existiam como fonte de renda estável, para os quais era 

exigido pouco esforço. 
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Essa cultura anti-meritocrática foi herdada pelo Brasil, em virtude da colonização 

e da vinda da Corte portuguesa para nosso país. Os cargos públicos eram doados pelo 

soberano em troca de favores políticos, transformando-se em patrimônio extremamente 

valioso e transmissível de pai para filho, num sistema patrimonialista e hereditário. 

Buscando combater essas práticas nepotistas e corporativistas, foi implantado, 

pela primeira vez, na Constituição de 1824, um sistema de mérito no país, caracterizando

se pela exigência de concurso para ingresso ao setor público. 

Desde então, em virtude de algumas distorções, inúmeras idas e vindas entre 

formalização e flexibilização abalaram esse sistema, a ponto de, até os dias de hoje, haver 

uma grande descrença em relação ao mérito em nosso país. 

4.3 O sistema de mérito no Brasil 

Quando se aborda a questão relativa ao mérito no Brasil, parece tratar-se de uma 

utopia; para alguns, a reação é de ironia, para outros de sarcasmo, ou até mesmo, revolta. 

Embora ninguém discorde da essencialidade e da necessidade de um sistema de 

mérito, principalmente na administração pública, poucos são aqueles que admitem que 

possa existir ou já ter existido um mecanismo eficiente em nosso país; todos os casos de 

fraudes, corrupção e atos desonestos são atribuídos, pela sociedade, à inexistência de 

critérios meritocráticos no Brasil. 

Mais importante do que concordar ou discordar dessa afirmativa, é lembrar que 

muitas pessoas, e até mesmo organizações, relacionam o mérito apenas a prêmios e 

recompensas positivas, esquecendo que um sistema eficaz de mérito deve premiar ou 

punir, de acordo com o merecimento de cada um. 

Num sistema meritocrático, o pressuposto básico é de que o indivíduo seja 

autônomo, competitivo, empreendedor, criativo e esforçado, vendo no trabalho o valor 

central de sua existência. Em contrapartida, num Estado do Bem-Estar, como é o caso do 
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Brasil, o indivíduo se toma reativo, acomodado, esperando do Estado a solução de seus 

problemas. 

Nesse contexto, ao trazer o foco da questão para a administração pública, o quadro 

parece então agravar-se. A inversão de valores, que parte do pressuposto que o ser 

humano, mormente o servidor público é, a princípio desonesto, faz com que o excesso de 

controle seja considerado necessário para coibir a corrupção e a desonestidade, inibindo 

qualquer característica empreendedora do homem típico de um sistema meritocrático. 

Como foi abordado no capítulo referente à História do Funcionalismo Público, a 

administração pública brasileira oscilou sempre entre dois extremos: ora predominava a 

mais rígida burocracia trazendo consigo todos os efeitos do burocratismo; ora a 

necessidade de flexibilização abria espaço para o clientelismo e outras práticas não

meritocráticas. 

Essa oscilação entre burocratismo e flexibilização teve sempre o mérito como 

balizador. De tempos em tempos, a burocracia aparece para resgatar e proteger o mérito, 

mas, em função de alguns vícios do burocratismo, acaba engessando a máquina 

governamental. Para contrapor-se a isso, surgem então os períodos de flexibilização, nos 

quais a tentativa de modernizar a administração pública acaba se transformando numa 

brecha para o nepotismo e outras práticas do gênero, como foi o caso do período do 

desenvo I vimentismo. 

Como maiores exemplos de tentativas de moralização e resgate do mérito podem 

ser citadas a lei 284 de 28 de outubro de 1936, mais conhecida como Lei do 

Reajustamento, o DASP, como órgão normativo, e a Lei 8.112 de 11 de dezembro de 

1990 que instituiu o Regime Jurídico Único - RJU, atualmente vigente. 

o RJU, com o objetivo explícito de resgatar os princípios meritocráticos, 

combatendo o nepotismo, o clientelismo, apadrinhamentos e injustiças que haviam 

tomado conta do setor público, ao invés de representar uma ferramenta de RH, 

efetivamente preocupada com os recursos humanos da administração pública, trouxe de 

volta parte dos excessos da burocracia, transformando-se num modelo tecnocrata de 
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formulação e implementação de políticas, sem a legitimação da sociedade ou do próprio 

servidor. 

Partindo do nOCIVO pressuposto de que o ser humano, mormente o servidor 

público, é em sua essência despreparado e desonesto, o RJU estabelece procedimentos 

rígidos que limitam-se a estabelecer o que é permitido fazer e o que é proibido fazer, 

tolhendo, através da rigidez de normas e procedimentos, toda a criatividade e iniciativa 

que ainda possam existir no servidor público. 

Pelo contrário, por melhores que possam ser as intenções, qualquer atitude que 

fuja ao rigor do estabelecido em lei, pode ser interpretada, aos olhos do legislador, como 

ato de improbidade administrativa, passível de sanção pelo TCU ou outros órgãos de 

controle e fiscalização. É interessante verificar, entretanto, que não são controladas ou 

fiscalizadas a desmotivação, a inércia, a passividade e até mesmo a omissão; entre não 

fazer e a possibilidade de fazer errado, a melhor escolha acaba sendo sempre a primeira. 

Nesse sentido, a busca pelo rigor do mérito pode ser erroneamente associada à 

inoperância e ineficiência do setor público no Brasil. 

Nos EUA, seguindo a filosofia de que o mérito está ligado ao sucesso, é 

autorizada aos gestores públicos, através dos waivers, uma certa autonomia, que permite 

uma relativa flexibilização da lei, obviamente vinculada à cobrança de responsabilidades 

e resultados. No Brasil a cultura de descrédito, principalmente em relação ao servidor 

público, define mérito como obediência, passividade e estrito cumprimento das normas e 

procedimentos, sem qualquer cobrança em relação a resultados. 

Anna Maria Campos, em seu artigo sobre accountability (1990, p. 34), argumenta 

que alguns sistemas de apuração do mérito encontram-se ligados ao controle de valores 

burocráticos como eficiência, honestidade e observância das regras. Nesse sentido, 

pondera que " ... não há garantia de que o mais eficiente, mais honesto e mais obediente 

dos servidores públicos tenha a visão nítida e adequada do público a que deve servir". 

Talvez esteja aí um dos maIOres entraves e justificativas das dificuldades na 

consolidação de um sistema eficiente de mérito na administração pública no Brasil. O que 

está sendo considerado como mérito, talvez não esteja atendendo ao objetivo básico da 
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administração pública, que é atender aos anseios da sociedade. O fato de serem exigidos 

concursos para ingresso no setor, evita apenas o clientelismo, sem, em contrapartida, 

oferecer quaisquer garantias de que os indivíduos selecionados serão aqueles que melhor 

desempenharão suas tarefas. Além disso, o mérito não é apurado por seu avaliador 

legítimo; o cidadão-usuário, interessado não estritamente no fiel seguimento de regras, 

mas no cumprimento da missão institucional das organizações do setor público. 

Para Paulo Motta (1989, p.71) "Em um mundo de mudanças rápidas, em que 

conhecimentos e habilidades, que serão necessários, já não são facilmente previsíveis, as 

organizações devem criar condições para que os indivíduos liberem seu potencial 

criativo e promovam as inovações que serão necessárias às novas circunstâncias. " Com 

base nessa afirmativa, é evidente que o setor público encontra-se bastante distante da 

formação de um quadro de pessoal inovador e motivado, uma vez que o servidor estará 

sempre mais preocupado em cumprir os formalismos do que em atender aos anseios da 

sociedade. 

Uma outra deficiência no setor público brasileiro, que apesar de todos os esforços 

do RJU não foi possível superar, refere-se à barreira existente em relação à formação de 

hierarquias com base estrita no mérito. Na verdade, o sistema meritocrático hoje existente 

em nosso país determina que o ingresso ao setor público deva se dar exclusivamente 

mediante concurso, e a ascensão nas carreiras mediante apuração do merecimento. No 

entanto, estão excluídos dessa exigência os cargos de confiança, que vão efetivamente 

compor a hierarquia do setor público. 

Nestes casos, a palavra confiança é erroneamente interpretada. Na realidade, os 

cargos, ao invés de serem da confiança da administração pública, acabam se 

transformando em cargos de confiança dos superiores hierárquicos, distorcendo todo o 

processo meritocrático. Os dirigentes máximos das entidades são indicados pelo Ministro 

ao qual se subordina a instituição, por questão de amizade ou confiança, ou por mera 

troca de favores políticos. Por sua vez, os cargos inferiores até o menor nível, vão sendo 

indicados pelos superiores hierárquicos, com base estrita na confiança ou simpatia. Em 

grande parte das situações, muito mais do que o mérito, amizade ou confiança pessoal 

acabam sendo os critérios norteadores para ocupação de cargos no setor público. 
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Com a filosofia idêntica àquela dos defensores da hereditariedade, alguns gestores 

públicos acreditam que uma pessoa colocada em um cargo de confiança, e que não deva 

uma relativa subordinação ou lealdade ao superior, poderá fazer surgir conflitos ou 

insubordinações. Na verdade, trata-se de um processo que poderia ser definido como uma 

herança da hereditariedade, que cria grupos ou alianças informais, bastante comuns no 

setor público. 

Embora atualmente os valores das remunerações para cargos de Direção e 

Assessoramento Superior - DAS - tenham se tomado defasados e desestimulantes, ainda 

existe, para os níveis mais altos, uma tendência a serem trazidas pessoas externas à 

organização para ocuparem cargos de confiança, causando um desestímulo ainda maior 

para os servidores que buscam ascender na hierarquia do setor público. 

Apesar dos sistemas de apuração do mérito serem utilizados para promoções 

horizontais dentro da carreira, não são considerados como pré-requisito para ocupação de 

cargos de confiança. Pelo contrário, na maioria das vezes, não é sequer apresentado 

algum tipo de prova de títulos que habilite o indivíduo a assumir o cargo para o qual está 

sendo designado. 

Parte da explicação para este fato talvez resida na própria falta de credibilidade e 

alguns dos mecanismos de avaliação de desempenho, tema que será discutido em capítulo 

específico. No entanto, o resultado disso é que qualquer pessoa, salvo nas áreas 

específicas como advocacia, medicina e outras carreiras específicas, independente do 

nível em que se encontre ou do histórico de suas aferições de mérito, pode vir a chefiar 

pessoas mais competentes, com maior experiência, ou até mesmo de um nível mais 

elevado dentro da carreira. 

Diante desses exemplos, fica claro que, apesar de ao longo de nossa história terem 

existido vários instrumentos para implantação de sistemas de mérito, eles pouco foram 

utilizados para efeito de hierarquização das organizações do setor público. 

No sistema prussiano, a hierarquia era formada com base estrita no mérito. O 

servidor que desejasse ascender aos altos escalões da carreira, era rigorosamente treinado, 
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inclusive no que diz respeito a aspectos ideológicos, sendo exigido o estudo do 

cameralismo, a ciência do governo por departamentos. 

No Brasil, existiram algumas tentativas de organização dos serviços públicos e 

administração dos recursos humanos da administração, com base nos princípios de mérito 

através da organização de carreiras e classes. Um exemplo refere-se à lei 284 de 28 de 

outubro de 1936, mais conhecida como Lei do Reajustamento, que estabeleceu as bases 

do primeiro plano de classificação de cargos e institucionalizou o sistema de mérito. Sua 

maior falha, no entanto, referia-se ao fato da hierarquização salarial não necessariamente 

corresponder à hierarquia funcional. Na verdade, a maioria dos sistemas de cargos e 

salários do setor público brasileiro até os dias de hoje, carece de dispositivos que 

regulamentem as carreiras de acordo com a graduação funcional. 

Além disso, nunca foi possível eliminar ou regulamentar a posse ou ascensão a 

cargos de confiança no Governo Federal. Os únicos exemplos existentes no Brasil, de 

hierarquização com base na evolução da carreira correspondem às Forças Armadas e à 

Carreira Diplomática. Apesar de não ser impossível a existência de algumas injustiças, a 

hierarquia é obrigatoriamente ocupada por aqueles que, além de estarem posicionados 

nos níveis superiores da carreira, possuem formação específica para o cargo e detêm bons 

históricos de avaliações de desempenho. O indivíduo pode ter a expectativa, não apenas 

de evoluir na carreira a nível salarial mas, principalmente, de ascender a cargos de maior 

responsabilidade e prestígio. 

Ao longo da discussão sobre o conceito de mérito, pode-se perceber que este 

encontra-se intimamente ligado ao desempenho. Portanto, em um sistema de mérito, o 

bom desempenho deve ser valorizado e o desempenho precário deve ser rigorosamente 

punido. 

Entretanto, em nosso país, a falta de credibilidade em relação à administração 

pública, aliada à falta de mecanismos eficazes de avaliação de desempenho, parecem ter 

invalidado todos os esforços direcionados à existência de um sistema eficiente de mérito. 

Este assunto, no entanto, será mais profundamente discutido no capítulo relativo ao 

desempenho. 
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Um outro detalhe, que merece ser lembrado, refere-se ao fato de que a questão do 

mérito encontra-se presente em nossa legislação, por iniciativa do Estado. Como já foi 

abordado no capítulo relativo à História do Funcionalismo Público no Brasil, desde a 

primeira Constituição de 1824, o mérito faz parte da legislação brasileira como preceito 

único e indispensável ao acesso e/ou ascensão nas carreiras do setor público. 

Na verdade, no caso do Brasil, a exigência de concursos foi entendida como a 

melhor forma de atender a um sistema democrático. Embora em muitos países, a prova de 

títulos seja considerada como critério meritocrático, a cultura existente em nosso país, de 

total desconfiança em relação a qualquer critério que possa trazer alguma subjetividade, 

parcialidade ou apadrinhamento, elegeu o concurso como único e melhor critério 

imparcial de seleção. 

Ao analisar os preceitos do mérito, pode-se perceber uma estreita relação com os 

princípios weberianos da burocracia: a impessoalidade, a hierarquização e a competência 

técnica se ajustam perfeitamente a um sistema de mérito no qual não existam 

favorecimentos ou medos de perseguições, e o desempenho pessoal predomine acima de 

qualquer outro valor não-meritocrático. 

Fica evidente, portanto, que um sistema eficiente de mérito deve atender a esses 

preceitos e aproveitar a administração burocrática clássica naquilo que ela tem de melhor: 

a profissionalização do serviço público e a isenção do clientelismo e da corrupção. É 

importante, todavia, que se combatam os excessos da burocracia como rigidez, 

formalismo, desconfiança e controle centrado apenas nos processos e procedimentos, 

fatores que muitas vezes, inviabilizam todos os esforços em direção a uma administração 

pública eficiente e voltada para resultados. 

No Brasil, em função de algumas distorções e excessos, a questão do mérito 

acabou sendo associada apenas ao lado negativo dos excessos da burocracia, ou seja, ao 

burocratismo. Com isso, os sistemas de mérito tomaram-se tão instáveis e inconstantes 

como as oscilações entre períodos de extremo rigor burocrático, nos quais o mérito era 

imposto e cumprido como dispositivo legal, e períodos nos quais, a pretexto de uma 

necessidade de flexibilização da burocracia visando a modernidade e a agilização dos 

processos de contratação de pessoal, o mérito era deixado em segundo plano. 
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Dessa forma, pode-se concluir que o mérito foi sempre a maior vítima da disputa 

erradamente interpretada entre a burocracia e as propostas de flexibilização e 

modernidade. Por diversas vezes, o mérito foi vencido por questões políticas e outros 

fatores conjunturais, com discursos ou justificativas aparentemente coerentes, que 

acabaram configurando-se como aberturas para desmandos, desordem e até mesmo 

corrupção. 

Na verdade, todos os discursos e projetos relacionados a reformas administrativas 

apontam como prioridade a necessidade de enxugamento da máquina administrativa, 

visando cortes no quantitativo e nos custos com pessoal e encargos. 

Como será debatido no capítulo relativo à estabilidade, todas as propostas de 

redução de custos de pessoal no serviço público não tiveram o mérito como norteado r do 

processo. Ao contrário, na maioria dos casos, o esvaziamento ocorreu de forma nociva ao 

setor público. Os desestímulos internos ou os incentivos à saída de servidores através de 

pacotes de demissão voluntária, acabaram direcionando para o setor privado ou até 

mesmo para a inatividade, grande parte da elite profissional do setor público, que 

carregou consigo uma parcela da memória da administração pública. 

A receita ideal seria, portanto, encontrar uma maneira de fortalecer o sistema de 

mérito no serviço público, não apenas vinculando concursos ao ingresso às carreiras do 

setor, mas acompanhando toda a trajetória do servidor, desde sua entrada, seu 

aperfeiçoamento, e principalmente sua profissionalização. Com isso, o setor público 

disporia de um quadro de pessoal tecnicamente competente, motivado e, acima de tudo, 

consciente de sua missão junto à sociedade. 

4.4 O Mérito e a Cultura do Servidor 

Como já foi anteriormente comentado, não apenas o servidor público, mas toda a 

sociedade brasileira tomou-se descrente em relação à existência de um sistema de mérito 

no Brasil. De alguma forma, o mérito acaba sendo visto apenas pelo seu lado negativo; 

todas as mazelas da administração pública, desde incompetência até desonestidade, são 

vistas como conseqüência da falta de um sistema de mérito. 
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o fato mais nocivo em relação a essa percepção refere-se a seus efeitos sobre a 

cultura do servidor público. Totalmente descrente e desmotivado, o servidor passou a 

associar o conceito de mérito apenas às chamadas promoções "por mérito" que acabaram 

sendo distorcidas em função de falhas e desvios em alguns dos sistemas de avaliação de 

desempenho. 

Como será visto no capítulo que irá abordar a questão do desempenho, muitas das 

chamadas promoções por mérito, de mérito só possuíam o nome; na verdade acabavam se 

transformando num misto entre promoção por antigüidade, por rodízio, ou por 

favoritismo. 

A grande maioria dos servidores acha necessário e imprescindível a exigência de 

concursos para ingresso ou ascensão vertical nos órgãos da administração pública, mas 

concorda que existam algumas distorções em relação a esse critério. 

Por exemplo, antes da vigência do Regime Jurídico Único de 1990, um servidor 

que estivesse posicionado na carreira de nível médio, mas possuísse diploma de nível 

superior e desempenhasse funções correspondentes à sua graduação, poderia, mediante 

abertura de vagas e indicação de seu superior hierárquico, ser enquadrado na carreira 

correspondente à sua formação. Atualmente, face à nova legislação, é necessário que seja 

aberto concurso público, fazendo com que esse indivíduo entre em posição de 

desvantagem, ao concorrer com pessoas que podem estar mais atualizados em termos da 

teoria, sem, em contrapartida, conhecerem a vivência e a prática do setor público." 

Isto vem reforçar a teoria de que o concurso pode até ser considerado como um 

critério meritocrático, mas não necessariamente elege os melhores indivíduos. Nos EUA, 

foi comprovado que provas de títulos e entrevistas também podem ser utilizados como 

critérios meritocráticos legítimos. No Brasil, a desconfiança do sistema e de pessoas fez 

com que esses procedimentos fossem associados a clientelismo e favorecimentos. 

Embora não esteja claro para todas as pessoas o que exatamente seja o significado 

do mérito, todos sabem ou já foram vítimas da falta de um sistema de mérito. No setor 

público brasileiro, em determinadas situações, pode ocorrer uma total inversão de valores 
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na qual a incompetência pode ser premiada e o servidor competente, em contrapartida, 

punido. 

Por mais absurdo que isso possa parecer, alguns exemplos, que certamente se 

repetem nas diversas organizações da administração pública, reforçam essa afirmativa. 

Na grande maioria dos casos, o servidor ocupante de posições estratégicas e com maior 

nível de responsabilidade e encargos, é indevidamente considerado insubstituível, sendo, 

com isso, impedido de gozar suas férias nos períodos em que deseja e de afastar-se para 

fins de treinamento e aperfeiçoamento profissional. 

Neste último exemplo, ironicamente, muitas vezes acaba sendo indicado aquele 

servidor cuja ausência não será percebida, não havendo, consequentemente, problemas de 

solução de continuidade nas tarefas essenciais. O grande ônus dessa inversão, além da 

desmotivação gerada ao servidor competente é a premiação indevida que acaba gerando 

maiores oportunidades além de vantagens pecuniárias aos servidores menos dedicados, 

em função de seu maior nível de especialização. 

O sistema de mérito brasileiro sempre esteve maIS preocupado em evitar 

corrupção, c1ientelismo e nepotismo do que em aumentar a competência técnica de seus 

servidores. A maioria dos ocupantes de cargos especializados aprenderam na prática, com 

o dia a dia, sem terem recebido treinamento específico para a função a ser desempenhada. 

Raramente foi dada importância ao aprimoramento do indivíduo tanto pelo lado do 

preparo técnico, como da própria motivação do servidor. 

Além disso, ficam evidenciados os efeitos da falta de um sistema efetivo de 

mérito sobre a cultura do servidor. Para muitos, afastar-se para treinamento significa 

perder tempo, e só vale a pena se houver algum retomo financeiro imediato. O homem 

típico do sistema meritocrático: empreendedor, criativo, na busca constante de seu 

aprimoramento, parece estar pouco a pouco desaparecendo da administração pública 

brasileira. 

Uma outra questão que representa uma total inversão do sistema de mérito no 

Brasil diz respeito a exemplos de paternalismo existentes nas organizações do setor 

público. Embora muitos pensem que quando alguém se desvia do mérito, o faz apenas 
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por interesses próprios e espúrios, existem casos em que supostamente imbuídos de boas 

intenções, os gestores públicos cometem atos que, além de estarem totalmente inversos 

ao mérito, causam efeitos irreparáveis na cultura do servidor. 

Pouco antes de ser promulgada a lei do RJU, quando já se sabia que não seriam 

mais possíveis os enquadramentos de pessoas formadas nas carreiras de nível superior, 

salvo mediante concurso, muitas organizações do setor público utilizaram critérios 

totalmente antimeritocráticos para o preenchimento das últimas vagas, como por 

exemplo, tempo de casa, falta de preparo técnico para aprovação num eventual do 

concurso público, amizades e simpatias pessoais, etc. 

Não é necessário muito esforço para compreender os efeitos desse tipo de 

distorção, principalmente para aqueles servidores que até hoje ainda não conseguiram ser 

enquadrados nas carreiras de nível superior. Além disso, pode-se perceber como a 

inexistência ou a ineficiência de um sistema de mérito podem gerar efeitos desastrosos, 

não apenas para a sociedade como para a cultura do servidor. Um indivíduo que se julgue 

competente e responsável, ao passar por algumas das situações apresentadas, dificilmente 

terá estímulos para manter seu desempenho e realizar suas tarefas com o mesmo esmero e 

responsabilidade. 

Portanto, é mais do que nunca importante avaliar, não somente a necessidade de 

um sistema de mérito no setor público, mas, principalmente, sua adequação ao contexto 

sócio-político brasileiro, que irá determinar sua eficácia e seus efeitos sobre a cultura da 

massa de servidores. 

Tendo em vista que grande parte das críticas sobre o desempenho precário do 

funcionalismo público estão ligadas ao fato da estabilidade ter sido concedida sem 

qualquer correlação com o mérito, o capítulo que trata desse tema encontra-se inserido 

entre os capítulos correspondentes a mérito e desempenho. 
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CAPÍTULO 5 - A QUESTÃO DA ESTABILIDADE 

5.1 Alguns pontos relevantes 

Em um mundo de modificações rápidas e radicais, quando incerteza e 

insegurança, não mais quanto ao amanhã, mas quanto ao minuto seguinte, são vividas por 

toda a humanidade, e quando o futuro parece, mais do que nunca, incógnito e 

imprevisível, qualquer instrumento que caracterize segurança transforma-se em um bem 

de valor incalculável. 

No caso brasileiro, quando o simples fato de possuir um emprego, por si só, 

constitui um grande privilégio; quando diploma e um bom currículo não mais se 

caracterizam como garantias para um posicionamento no mercado de trabalho e, 

principalmente, quando a degradação de alguns serviços públicos toma-se a cada dia mais 

evidente para a sociedade, os questionamentos em relação à estabilidade do servidor 

público tomam-se ainda mais contundentes. 

Diante desse cenário, faz-se, mais do que nunca, necessário e urgente, realizar um 

estudo cuidadoso e imparcial sobre todos os aspectos e propostas que possam envolver a 

manutenção, flexibilização ou até mesmo a extinção do dispositivo da estabilidade. 

Em uma pnmeua análise, a estabilidade aparece diante do cenário político, 

econômico e cultural brasileiro, como um preceito que apresenta contra si diversos 

aspectos negativos fortes e aparentemente incontestáveis. O primeiro e principal deles 

seria o fato de ser apontada como principal responsável pelo atual estágio de perda 

gradativa de qualidade nos serviços públicos. A suposta impossibilidade de demitir 

servidores públicos, declarada por nossos dirigentes e intencionalmente reforçada e 

induzida pelos meios de comunicação, seria uma das principais causas da desmotivação e 

do mau atendimento nos serviços públicos. 

Para a maioria das pessoas, a estabilidade é confundida com indemissibilidade ou 

vitaliciedade de emprego. No entanto, apesar de envolver um processo administrativo 

muitas vezes complicado e difícil de ser conduzido até seu final, ao contrário do que se 
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lmagma, O servidor público pode vir a perder seu emprego, através de um processo 

conhecido como "demissão a bem do serviço público". 

É óbvio que para que isso aconteça, é necessário que o servidor incorra numa falta 

grave, e que todo o ritual processualistico seja cumprido no nível máximo de rigor que 

prevê o formalismo da burocracia administrativa. Não obstante toda essa dificuldade, 

acima de tudo, a estabilidade não deve e não pode ser confundida, principalmente, com 

impunidade. 

Reforçando ainda mais as críticas, o próprio Governo Federal passa para a 

sociedade a visão de que a estabilidade seria a grande responsável pela formação e pela 

dificuldade de redução do déficit público; o peso da folha de pagamento dos servidores 

públicos e a impossibilidade de reduzir o quantitativo de pessoal, seriam grandes entraves 

ao equilíbrio das Contas Públicas. 

Partindo meramente desses pontos negativos, numa análise fria e imediatista, a 

estabilidade do servidor público, na verdade, não teria qualquer sentido; ou melhor, 

deveria ser extinta sem necessidade de grandes argumentos em favor de sua manutenção. 

Justamente por parecer evidente demais, tirar quaisquer conclusões precipitadas 

com base nessa perversa imagem que é passada à sociedade pode ser extremamente 

perigoso. Pode significar a plena concordância e um apoio tácito a todos os objetivos que 

podem estar inseridos por trás da deliberada intenção de apresentar argumentos, de forma 

absolutamente parcial, visando depreciar a imagem do servidor público e responsabilizá

lo plena e unicamente pelas mazelas do setor público e pelo desequilíbrio das contas do 

Governo. 

Portanto, com extrema cautela, é importante trazer à tona alguns pontos 

relevantes, para fins de reflexão, que poderão elucidar ou, pelo menos, trazer a questão da 

estabilidade para um contexto mais realista e imparcial. 

Sendo verdadeiro todo este discurso contra a estabilidade, sua sobrevivência 

poderia parecer um total contra-senso. No entanto, ela continua a subsistir apesar de toda 
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a argumentação em contrário. Como conseqüência dessa aparente incoerência, poderão 

vir à mente os seguintes questionamentos: 

1. Como se justificaria a manutenção de um dispositivo que, "aparentemente" só 

teria fatores negativos e altamente nocivos ao país e à sociedade? 

2. Como poderia ser explicado o fato de ter sido este preceito incluído em todas as 

Constituições brasileiras, e estar sobrevivendo arduamente, não obstante todas as 

tentativas de revertê-lo; mero corporativismo dos servidores públicos? 

3. O que o legislador teria em mente ao inserir e manter a estabilidade do servidor 

público como dispositivo legal? O que estaria por trás da necessidade do servidor público 

ser mantido estável e consequentemente intocável? 

Ao serem levantadas essas questões, há que se deixar de lado as pnmeIras 

impressões e até mesmo as emoções (quantos de nós, principalmente os 

"desempregados", não sofremos em função do mau atendimento em órgãos públicos?) e 

fazer algumas reflexões. 

Em primeiro lugar, é importante conhecer o verdadeiro conceito de estabilidade e 

tentar identificar as razões pelas quais foi inserida e continua a ser mantida na legislação 

brasileira, e em muitos países do primeiro mundo. 

Como já foi comentado no capítulo referente à história do funcionalismo público 

brasileiro, a questão da estabilidade retrocede ao período colonial, no qual os cargos 

públicos representavam, ao mesmo tempo, um bem patrimonial e um direito de cidadania 

para aqueles que os detinham. 

"Ele não será demitido ou privado de seu pagamento; a mais provável punição 
por ser negligente seria uma posição marginal na organização, talvez exatamente 
a situação desejada: ele é deixado de lado e não lhe são designadas as tarefas 
normais do cargo, porque já se sabe que ele não terá bom desempenho e o 
problema voltará para o chefe. " (Faoro, apud Mattos). 
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Nesse contexto, pode-se perceber que a "estabilidade" (embora ainda não 

formalmente definida com este nome) encontrava-se totalmente desvinculada dos 

conceitos de mérito e desempenho. Muito ao contrário, os cargos eram oferecidos como 

presentes em troca de favores políticos (critério nada meritocrático) e o mau desempenho 

acabava sendo premiado, uma vez que o funcionário incompetente era apenas afastado de 

suas funções para que essas passassem a ser realizadas por outra pessoa (herança que 

mostra vestígios ainda nos dias de hoje). 

Visando corrigir essas distorções, a estabilidade passou a integrar a legislação 

brasileira, desde a primeira Constituição, estando sempre vinculada à exigência de 

concurso público, com princípios estritamente meritocráticos e igualitários, tendo o 

desempenho como norteador para ascensão e progressão nas carreiras do setor. 

o principal objetivo da estabilidade é garantir imunidade aos servidores em 

relação a perseguições políticas e demissões injustas. O servidor público precisa sentir-se 

seguro para poder ter como prioridade única prestar serviços à sociedade, e não a seus 

superiores hierárquicos, por pressão ou visando a obtenção de simpatias ou privilégios. 

Protegendo o servidor, a estabilidade está protegendo a sociedade, impedindo que 

os órgãos do setor público se transformem em "cabides de emprego" e palcos de 

nepotismo, clientelismo e cartorialismo. Além disso, a estabilidade tem como preceito 

básico impedir a descontinuidade administrativa que pode acarretar, na maioria dos casos, 

a perda da memória técnica e cultural das organizações e do próprio Brasil. 

Diante dessas premissas, fica também evidenciada a forma como a estabilidade 

atende perfeitamente aos princípios weberianos de hierarquia e impessoalidade, 

caracterizados como preceitos básicos de uma administração voltada para a eficiência e a 

racionalidade. 

Sob essa ótica, começam a fazer sentido os motivos para a participação da 

estabilidade em todos o dispositivos legais relativos ao regimento dos servidores 

públicos. Começam também a transparecer as razões pelas quais, apesar de ter 

contrariado todo o discurso neo-liberal de enxugamento da máquina burocrática, a 

Constituição de 1988 retomou todo o funcionalismo público brasileiro ao regime 
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estatutário, trazendo consigo a exigência de concurso público para ingresso nas carreiras 

do setor, e tomando esses servidores estáveis após dois anos de estágio probatório. 

Assim sendo, embora ainda pudessem ser questionados por políticos ou pela 

própria sociedade, o conceito e os pré-requisitos para obtenção da estabilidade 

pareceriam estar bem inseridos nos preceitos meritocráticos de igualdade e 

impessoalidade. Qualquer cidadão brasileiro pode ter acesso às carreiras do setor público 

e tomar-se estável com base estrita no mérito e no desempenho. 

Entretanto, um argumento freqüentemente apresentado por aqueles que se opõem 

à estabilidade corresponde ao fato de admissões e demissões rotineiras serem mais do que 

usuais em grandes e bem-sucedidas organizações do setor privado, e até mesmo em 

multinacionais regidas pela CLT. 

Embora isto seja verdade, é importante destacar dois pontos relevantes. Em 

primeiro lugar, como o próprio nome define, o serviço público não é uma corporação 

capitalista, com o objetivo de gerar lucros. Um vez que sua missão é atender à sociedade, 

a administração pública precisa estar isenta de jogos políticos e trocas de favores; a 

própria natureza do cargo público pressupõe neutralidade e impessoalidade. 

Além disso, no setor privado, via de regra, a pessoa, ou grupo de pessoas que 

decidem sobre contratações e dispensas de empregados, são diretamente 

responsabilizados pelas conseqüências de seus atos. Dessa forma, admissões ou 

demissões incorretas, que possam acarretar perdas nos resultados da empresa, podem e 

certamente irão gerar cobranças por parte de dirigentes ou acionistas, podendo acarretar, 

até mesmo, a perda do emprego dos respectivos responsáveis. 

No setor público, essa cobrança de resultados ainda não ocorre de forma 

organizada e legitimada. Como se viu nas décadas de 70 e 80, muitos órgãos públicos 

perderam alguns de seus melhores profissionais, substituindo-os por apadrinhados que, 

muitas vezes, mostravam total despreparo e, até mesmo, incompetência técnica para 

exercerem os cargos ocupados. Os responsáveis por esses atos irresponsáveis jamais 

sofreram qualquer cobrança; muito pelo contrário, em alguns casos, cresceram 

politicamente e continuam até hoje a exercer cargos de prestígio junto ao Governo. 
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É também importante destacar que, apesar de terem sido apresentados inúmeros 

discursos contra a estabilidade no período da Constituinte de 1988, e de alguns 

congressistas, a pretexto de estarem exprimindo os anseios da sociedade, terem 

manifestado diversas intenções de votos favoráveis ao fim da estabilidade, efetivamente, 

durante o processo de votação, nenhum voto foi apresentado neste sentido. 

Em função da crise de credibilidade da sociedade em relação aos parlamentares, 

algumas pessoas podem ser levadas a imaginar que a estabilidade tenha sido mantida em 

função de trocas de favores políticos, ou por corporativismo dos servidores públicos. O 

importante, no entanto, não é induzir o leitor a qualquer conclusão, ou buscar apoio em 

relação a posições contrárias ou favoráveis à estabilidade, mas provocar reflexões e 

colher opiniões sobre o tema, que estejam fora do contexto dos usuais discursos que já 

quase se tomaram um senso-comum em relação ao servidor público. 

Da mesma forma que em Constituições anteriores, a Carta Magna de 1988 

estabelece, através de seu Artigo 41, que "são estáveis, após dois anos de efetivo 

exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público." No entanto, o fato 

que até hoje gera grande polêmica, além de ser fortemente combatido pela sociedade e 

pelos servidores públicos, refere-se à extensão da estabilidade a todos os funcionários 

celetistas que detinham 5 anos ininterruptos de serviço público por ocasião da 

promulgação da Constituição de 1988. 

Essa extensão da estabilidade, que tomou, por lei, estáveis mais de 400 mil 

funcionários celetistas de fundações e autarquias, foi um dos fatores que mais 

influenciou, e continua influenciando, não somente a opinião pública como o 

comportamento do servidor público. Funcionários com desempenho bom ou medíocre, 

competentes ou incompetentes, obtiveram, indiscriminadamente, seu passaporte para a 

carreira do setor público, gozando ainda da prerrogativa da vitaliciedade do emprego. 

Aos olhos da sociedade, foram todos nivelados por baixo; contemplados com uma regalia 

totalmente fora do contexto do país, e sem qualquer critério meritocrático. Pela ótica dos 

servidores, mais uma vez, mérito e desempenho foram totalmente desconsiderados. 
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Um dado importante, porém desconhecido para a maioria das pessoas, refere-se ao 

Artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Este dispositivo 

determina que sejam submetidos a concurso de efetivação os servidores não-concursados, 

para que sejam enquadrados nos novos planos de carreira do setor público, sob pena de 

permanecerem em um quadro aparte e em extinção, da mesma forma que com os antigos 

QPEX- Quadros de Pessoal em Extinção. 

Entretanto, como ocorre com grande parte de nossa legislação, por falta de 

regulamentação, esse dispositivo acabou não sendo implantado, fazendo com que todos 

os servidores públicos que tivessem sido abrangidos pela Constituição fossem 

enquadrados, indistintamente, nos atuais planos de carreira, com todos os benefícios e 

vantagens a eles inerentes. 

Igualando os desiguais, o mérito e o desempenho foram questões totalmente 

ignoradas. Ao contrário, foram premiados a desempenho medíocre e a incompetência, 

sedimentando no setor público sentimentos de injustiça e desmotivação, que fazem parte 

da cultura hoje fortemente enraizada e, consequentemente, de difícil reversão. 

Para aqueles servidores orgulhosos de suas funções, que desempenhavam suas 

tarefas com competência e dedicação, apesar de todos os fatores de desestímulo 

anteriores à estabilidade, como baixos salários e falta de recompensas por um bom 

desempenho, a extensão da estabilidade foi percebida da pior forma possível. Em 

contrapartida, para os demais servidores, a garantia de emprego serviu para estimular e 

agravar ainda mais o quadro de desmotivação e falta de empenho no desenvolvimento das 

funções que lhes seriam cabidas. 

Um dado que merece ser mais bem esclarecido diz respeito à segunda maior 

crítica feita à estabilidade: seu custo para a sociedade e para a nação. Com base no 

discurso do Governo, a impossibilidade de reduzir o tamanho da máquina burocrática 

estaria gerando um excedente de funcionários que, além de ser responsável pela 

ineficiência da administração pública, estaria impedindo a redução de gastos públicos, 

onerando as contas do Governo e, comprometendo, com isso, o plano de estabilização 

econômica. 
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Neste caso, existem ponderações relevantes que merecem ser apresentadas: 

Apesar da suposta "impossibilidade de realizar demissões", o quantitativo de servidores 

públicos no Brasil vem decrescendo vertiginosamente a partir de 1991, em função do 

estímulo a aposentadorias e à inexistência (salvo raras exceções) de concursos para repor 

o pessoal aposentado. Somando-se a esse decréscimo no quantitativo de pessoal ativo da 

União o "congelamento" dos salários do funcionalismo, decorrente evidentemente do 

discurso de necessidade de contenção de gastos públicos, não seria difícil deduzir que as 

despesas com pessoal da União encontram-se em tendência decrescente, ao contrário do 

que muitos são levados a pensar. 

Para efeito de análise, é importante observar que, com base na atual modalidade 

de alocação de despesas no Orçamento/Programa da União, a folha relativa aos 

servidores inativos, embora registrada em Programa de Trabalho claramente identificado, 

onera o total de gastos com pessoal de cada órgão componente da administração direta e 

indireta. 

Neste ponto, cabe ressaltar que a aposentadoria com proventos integrais garantida 

aos servidores públicos federais, também representa um fator nevrálgico para o Governo, 

a sociedade e para o próprio servidor público, em função de seus custos e de seus efeitos 

sobre a cultura dos servidores. No entanto, uma discussão bem fundamentada sobre essa 

questão, tomaria necessário um referencial teórico envolvendo cálculos atuariais e 

estudos sobre previdência. Devido a essa magnitude e complexidade, esse tema não se 

encontra inserido no âmbito do presente estudo, mas está sendo abordado em função de 

sua influência sobre o dispêndio com pessoal e encargos da União. 

No que diz respeito à questão do estabilidade, portanto, para melhor respaldar 

uma crítica sobre a afirmativa do Governo e de alguns organismos internacionais quanto 

a seu peso no déficit público, é extremamente importante observar o real comportamento, 

ao longo dos últimos anos, do quantitativo de pessoal ativo e seu custo global em relação 

ao Produto Interno Bruto brasileiro, verificando então, sua tendência positiva ou negativa. 

Com base em todos esses argumentos contra a estabilidade, já foram apresentadas 

inúmeras propostas, e até mesmo implementados alguns mecanismos visando sua 

flexibilização. O contexto no qual foram apresentadas algumas dessas propostas, bem 
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como o resultado de sua implementação, sua correlação com o mérito e o desempenho, e 

seus efeitos sobre o comportamento do servidor público serão apresentados na próxima 

seção. 

5.2 Propostas de flexibilização da estabilidade 

Apesar de terem sido apresentados e reiterados os preceitos que respaldam a 

estabilidade, é fato que, ao longo do tempo, contextos históricos e culturais, além de 

algumas distorções, acabaram por desvia-la de alguns de seus objetivos primordiais, 

como a impessoalidade e a hierarquia isenta de submissão. Estes fatores acabaram, em 

muitos casos, transformando-a em instrumento de poder, acomodação e até mesmo de 

degradação dos serviços públicos. 

Por isso, em função dos insistentes e contundentes argumentos apresentados e 

reiterados contra a estabilidade dos servidores públicos em seus moldes atuais, inúmeras 

têm sido as propostas e tentativas visando sua flexibilização ou até mesmo sua extinção. 

Sem o objetivo de apoiar posições contrárias ou a favor dessas propostas ou 

mecanismos, serão apresentados alguns deles, julgados mais importantes, juntamente 

com o contexto histórico no qual se inseriam, e seus efeitos sobre a questão do mérito, do 

desempenho e do comportamento do servidor público. 

5.2.1 O Decreto-lei 200 

A primeira proposta efetiva de flexibilização da estabilidade na administração 

pública surgiu através do bastante conhecido Decreto-lei 200 de 1967. Com a criação das 

fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, sociedades civis e 

militares, e diante da necessidade de flexibilizar mecanismos de admissão e demissão de 

servidores, o decreto-lei 200 tinha como premissas básicas a modernização, a 

flexibilização da burocracia e agilidade de procedimentos. Pela primeira vez, portanto, a 

estabilidade foi apontada como um entrave ao progresso e à modernização. 

Por inúmeras razões, que podem ser explicadas desde a herança cultural 

patrimonialista, até a falta de mecanismos de coibição de abusos, o resultado dessa 
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flexibilização foi inverso ao esperado. A proliferação de órgãos e cargos acabou servindo 

para incentivar práticas de clientelismo, nepotismo, corporativismo e cartorialismo na 

administração pública. 

Na impossibilidade de demitir os servidores estáveis, os quadros de pessoal desses 

órgãos passaram a ser divididos em dois segmentos, não somente distintos como 

radicalmente discriminados. O pessoal admitido sob a égide da CLT passou a compor o 

quadro permanente das instituições, visto como tecnocrata e moderno, enquanto o 

estatutários estáveis, rotulados como burocratas, formais e retrógrados, passaram a 

compor os chamados "QPEX - Quadros de Pessoal em Extinção". 

Como esse nome sugere, por serem considerados, na maIOna dos casos, 

conservadores e antiquados em suas idéias, num momento de busca pela modernidade, os 

estatutários foram tratados como empecilhos ao progresso, com o agravante de serem 

indevidamente considerados indemissíveis em função da prerrogativa da estabilidade à 

qual faziam jus. Com raras exceções, foram afastados de posições relevantes e do 

processo decisório das entidades. 

Nesse contexto, podem-se depreender algumas das conseqüências passíveis de 

advir de uma ruptura dos preceitos da estabilidade. Sob a justificativa de maior 

flexibilidade, foi instaurado um caos na administração pública. Os funcionários celetistas, 

pelo fato de não terem estabilidade, acabaram sofrendo os maiores ônus do clientelismo. 

A qualquer momento, um servidor não-estável podia ser demitido, sem qualquer 

justificativa, como prevê o regime celetista, bastando para isso um mero capricho, 

perseguição ou pedidos políticos visando abertura de vagas para novas contratações. 

Estas situações se evidenciavam sempre que havia uma mudança ministerial ou qualquer 

alteração na presidência de um determinado órgão. 

Como pode-se facilmente deduzir, o funcionalismo começou a viver, a partir daí, 

a longa trajetória de degradação de sua imagem e perda de auto-estima. Mérito e 

desempenho deixaram de ter importância. Para alguns poucos privilegiados, a 

estabilidade era implícita, baseada apenas em favores pessoais ou políticos; para os 

demais, reinavam a insegurança e a instabilidade. 
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5.2.2 A disponibilidade como mecanismo de flexibilização 

Tentando reverter o cenário de nepotismo e apadrinhamento enraizado no setor 

público, a Constituição de 1988 fez valerem novamente os princípios burocráticos e 

meritocráticos, trazendo de volta a estabilidade baseada no mérito e no desempenho, 

visando a recuperação e a preservação da integridade da administração pública. 

Todavia, a grande "massificação" da estabilidade acabou trazendo reflexos 

negativos para a sociedade e para os próprios servidores públicos, além de contrapor-se 

radicalmente ao discurso neo-liberal de redução dos gastos públicos e redução da 

máquina administrativa. 

Com o objetivo de tentar rebater esses entraves a seu Programa de Governo, o 

Presidente Collor tentou utilizar o dispositivo da disponibilidade para flexibilizar a 

estabilidade e reduzir despesas com pessoal e encargos do setor público. 

Para melhor esclarecer o conceito de disponibilidade, é importante lembrar que 

este preceito apareceu pela primeira vez na Constituição de 1937, com o objetivo, ao 

contrário do que se imagina, de preservar o emprego e a remuneração do servidor na 

eventualidade da extinção de seu cargo, ou do órgão ao qual o servidor estivesse 

vinculado. 

"Art. 189. Parágrafo único - Extinguindo-se o cargo, o funcionário estável ficará 
em disponibilidade remunerada até o seu obrigatório aproveitamento em outro 
cargo de natureza e vencimentos compatíveis com o que ocupava. " 

Como se pode observar, a disponibilidade, neste caso, em nada alterava o preceito 

da estabilidade; ao contrário, preservava integralmente os vencimentos do servidor 

colocado em disponibilidade. 

Utilizando parte do princípio deste conceito, e tentando molda-lo de forma que se 

transformasse num mecanismo de flexibilização da estabilidade, o Governo Collor, em 

1990, determinou que os órgãos da administração pública reduzissem seus quadros, num 

percentual preestabelecido para cada um deles, fazendo uso do dispositivo da 

disponibilidade. 
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Seu objetivo era conseguir, junto ao Congresso Nacional, que essa disponibilidade 

se transformasse em algo semelhante a uma aposentadoria com proventos proporcionais. 

O servidor colocado em disponibilidade receberia proventos proporcionais a seu tempo 

de serviço, e o Governo disporia de um "excesso de contingente", que poderia ser 

convocado a retomar ao trabalho a qualquer tempo, e em qualquer órgão público no qual 

seus serviços se fizessem necessários. 

Embora pudesse parecer uma proposta razoável e com um certo nível de 

coerência, seus efeitos acabaram tomado-se desastrosos. A primeira distorção foi 

evidenciada dentro dos próprios órgãos públicos, em função dos critérios adotados para 

identificação dos eleitos para disponibilidade. 

Em decorrência da cultura paternalista existente em grande parte das 

organizações, com raras exceções, os critérios adotados para escolha das pessoas a serem 

colocadas em disponibilidade deu-se de forma totalmente anti-meritocrática. 

Diante da premissa de que os proventos seriam proporcionais, foram escolhidas, 

inicialmente, pessoas que já se encontravam perto de completar tempo para aposentadoria 

integral, e que consequentemente, sofreriam menor redução em sua remuneração. 

Um outro parâmetro, adotado com certa freqüência, assemelhou-se à um 

afastamento voluntário. Aqueles indivíduos que, porventura, tivessem outras atividades 

ou formas de renda alternativa, ou que ainda, por qualquer motivo, desejassem se afastar 

do serviço público, tiveram a oportunidade de solicitar sua inclusão na lista de servidores 

a serem colocados em disponibilidade. Neste caso também, o mérito e o desempenho não 

foram considerados. 

Em terceiro e último plano, foram feitas as contas, e para completar o contingente 

necessário para ser apresentado ao Governo, começou-se a levar em conta o mérito e o 

desempenho para fins da disponibilidade. Ainda assim, considerando o grau de 

subjetividade e parcialidade daqueles que estavam à frente do processo de escolha, além 

de possíveis apadrinhamentos ou paternalismos, algumas indicações foram ainda bastante 

injustas. 
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No entanto, o pior estava ainda por ocorrer. Ninguém poderia imaginar as 

distorções desse processo. O Congresso, com base no princípio da irredutibilidade de 

proventos vetou a proposta de vencimentos proporcionais para os "disponíveis", que 

acabaram sendo premiados com férias prolongadas. 

Diante da derrota no Congresso, após uma luta árdua de quase um ano e meio, e 

vendo que teria que continuar a pagar salários integrais a um grande contingente de 

pessoas, o Governo resolveu determinar o retomo de cada servidor a seu órgão e lotação 

de origem. 

Este fato gerou efeitos ainda mais graves. Além de todas as regalias relativas à 

disponibilidade, foi determinado que fossem indenizadas aos disponíveis, com efeito 

retroativo, todas as vantagens e beneficios inerentes à atividade, como por exemplo, o 

auxílio-alimentação. Para exemplificar o nível ao qual foram levadas as distorções do 

processo, alguns sindicatos chegaram a reivindicar o pagamento retroativo do vale

transporte referente ao período de afastamento. 

Este talvez tenha sido um dos fatores mais desastrosos para a cultura do servidor 

público. Por retomarem a suas unidades de trabalho de origem, alguns servidores fizeram 

com que os chefes responsáveis por sua indicação para disponibilidade passassem por 

terríveis situações de constrangimento e perda de autoridade. Além disso, os demais 

servidores, que trabalharam integralmente durante o período, passaram a ouvir piadas 

irônicas e até mesmo ironias de alguns ex-disponíveis. Aqueles servidores que se 

mantiveram em atividade viram, naquele momento, jogadas por terra sua motivação e 

qualquer crença em um sistema de mérito baseado no desempenho. 

Embora já tenham se passado mais de dez anos, e grande parte dos antigos 

disponíveis já tenha se aposentado, esta tentativa de flexibilização da estabilidade, além 

de se mostrar totalmente inócua, acabou contribuindo para a desmotivação do servidor 

público, deixando marcas que até hoje se refletem na cultura da administração pública. 

Uma das poucas oportunidades de efetivamente fazer valer o sistema de mérito no 

setor público acabou tendo um efeito perversamente inverso, premiando a incompetência 
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e mostrando o total despreparo e a desunião dos Poderes Legislativo, Judiciário e 

Executivo na implantação e execução de mecanismos de recompensa ao bom 

desempenho e punição ao desempenho medíocre. 

Talvez seja por ISSO que muitos ainda defendem o modelo burocrático que, 

embora possa ser indevidamente caracterizado como retrógrado e inflexível, tenta 

impedir que discursos demagógicos ou meras disputas de poder possam utilizar a 

administração pública como cobaia ou refém de atos impensados ou irresponsáveis. 

5.2.3 Outras propostas e estudos visando flexibilizar a estabilidade 

Apesar de alguns mecanismos de flexibilização não terem conseguido atingir os 

objetivos almejados, outras propostas continuam a ser pensadas e apresentadas. 

o Governo Fernando Henrique implantou por três vezes o PDV- Plano de 

Demissão Voluntária que, apesar dos incentivos, não apresentou a redução de gastos 

esperada. Na verdade, no cenário de desemprego e insegurança hoje existente, poucos são 

aqueles que se arriscam a abandonar o emprego público. 

Além disso, um dos fatores de ineficácia do PDV refere-se ao fato do processo de 

seleção não ser feito com base no mérito ou no desempenho. Sendo a escolha feita pelo 

próprio servidor, com razoável nível de certeza, o corte não se dará da forma e nos locais 

desejados. Muito provavelmente, pedem desligamento aqueles servidores cujo potencial 

lhes permite desenvolver carreira no mercado privado e que, por total falta de estímulos, 

não vêem perspectivas de um crescimento profissional no setor público. 

Como pode-se observar, inúmeras têm sido as propostas e mecanismos de 

flexibilização da estabilidade, mas seus resultados, até o momento, têm sido, no mínimo, 

questionáveis, para não dizer desastrosos. 

Uma outra forma de flexibilização da estabilidade, ainda embrionária, diz respeito 

a uma forte corrente de pensamento, da qual faz parte o ex-ministro do Governo Collor, 

Antonio Kandir, que propõe que a estabilidade deva ser restrita às carreiras típicas do 

Estado: Forças Armadas, Itamaraty, Receita Federal e Polícia Federal. 
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Por sua vez, existe uma certa controvérsia em tomo do conceito de função ou 

carreiras típicas de Estado, que no caso do Brasil ,por ainda estar à frente da área social, 

incluiriam as áreas de Educação, Saúde e Bem-Estar Social, dentre outras. 

Além disso, dividir o funcionalismo público entre estáveis e não-estáveis seria um 

processo polêmico e complexo, uma vez que atualmente encontram-se todos sob a égide 

do mesmo regime jurídico, sem levar em conta o fato desta prática poder trazer aos 

demais órgãos não abrangidos pela estabilidade, práticas de nepotismo e outros tipos de 

favorecimento não-meritocrático. 

Em paralelo a esses estudos, existem várias tendências ainda em estudo; dentre 

elas, encontram-se a disponibilidade proporcional ao tempo de serviço, a demissão por 

insuficiência de desempenho e a contratação de servidores celetistas para comporem 

novos quadros na administração pública. 

Para a primeira hipótese, é essencial garantir que sejam utilizados o mérito e o 

desempenho como critérios de indicação, e que haja uma perfeita harmonia entre os Três 

Poderes, de forma que não se incorra novamente nos erros do passado. 

No que diz respeito à demissão por insuficiência de desempenho, é importante 

inicialmente rever os atuais mecanismos de avaliação de desempenho, para que possíveis 

demissões sejam feitas estritamente com base no mérito. Este tema será abordado com 

maiores detalhes no próximo capítulo. 

Quanto à contratação de celetistas para os quadros do setor público, devem ser 

tomados os devidos cuidados para que esses servidores tenham determinadas garantias, 

que protejam a eles próprios e a sociedade brasileira dos ocorridos em função da 

flexibilização decorrente do Decreto-lei 200. 

Em suma, se for realmente concluído que a estabilidade precisa ser flexibilizada, é 

essencial que as possíveis propostas, para que tenham qualquer chance de sucesso e 

efetividade, além de exaustivamente discutidas e analisadas, tenham legitimidade por 

parte dos servidores e, principalmente, da sociedade. 
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5.3 Como o servidor e a sociedade vêem a estabilidade 

Conforme anteriormente mencionado, este trabalho não tem como objetivo 

meramente reiterar ou comentar opiniões já existentes sobre determinados conceitos, mas 

fazer uma análise crítica sobre sua origem, tentando identificar as razões pelas quais as 

opiniões podem estar convergindo para uma determinada posição. Nesse sentido, serão 

apresentados dados e informações que podem ajudar a elucidar ou trazer novas idéias ou 

interpretações sobre as questões desenvolvidas. 

É importante observar que as opiniões apresentadas não têm como princípio 

fechar questão ou tirar conclusões definitivas sobre o tema abordado. Na verdade, o 

principal objetivo deste estudo é apresentar informações e representações julgadas 

importantes para a análise da questão relativa à estabilidade que, como foi anteriormente 

identificado, encontra-se estreitamente vinculada aos conceitos de mérito e desempenho, 

exercendo grande influência sobre o comportamento do servidor público. 

Um dado que merece reflexão diz respeito ao fato da sociedade e dos próprios 

servidores públicos, em sua maioria, desconhecerem a verdadeira definição, origens e 

objetivos da estabilidade. 

Se esse desconhecimento ocorresse apenas entre cidadãos comuns, isto não 

geraria tanta surpresa. No entanto, é preocupante o fato de grande parte dos servidores 

públicos não possuir uma visão clara sobre o tema, chegando até mesmo a desconhecer os 

motivos pelos quais lhes foi concedida a estabilidade através da Constituição de 1988. 

Talvez este dado tenha como explicação o fato dos meios de comunicação e o 

próprio Governo, ao debaterem e combaterem a estabilidade, deixarem de apresentar sua 

real definição, bem como os motivos que justificam sua existência. 

Embora .seJa verdadeiro que a estabilidade possui objetivos claramente 

meritocráticos, e que o servidor público precisa possuir essa prerrogativa como 

salvaguarda contra injustiças e atos de exacerbação do poder, na visão da sociedade e de 



92 

alguns servidores, ela acaba sendo utilizada essencialmente como um salvo-conduto para 

a garantia de emprego. 

No que diz respeito à manutenção da estabilidade, possibilidades de sua extinção 

ou flexibilização e, principalmente, sobre seu impacto sobre o comportamento do 

servidor público, a visão da sociedade e do funcionalismo público apresentam algumas 

divergências. 

A sociedade, através das diversas manifestações veiculadas nos noticiários, 

jornais e revistas, é quase unânime ao discordar radicalmente da estabilidade, sugerindo 

sua sumária extinção. Além disso, são quase consensuais as acusações de ser ela a 

principal responsável pelo mau atendimento nos serviços públicos. 

É evidente que a sociedade não pode deixar de comparar o setor privado com o 

setor público embora, pelos motivos já apresentados, estes devam ser vistos e tratados de 

forma totalmente distinta. O que deve, evidentemente, ser combatido, é o fato do servidor 

sentir-se indemissível e, com isso, deixar de atender aos usuários dos serviços públicos 

com o esmero e dedicação que lhe são devidos. 

Por outro lado, é um fator preocupante o fato do Governo Federal e os meios de 

comunicação passarem para a sociedade uma imagem depreciada dos servidores públicos. 

Em conseqüência disso, a sociedade direciona a culpa do mau atendimento no setor 

público ao servidor, enquanto o Governo acaba tomando-se isento, afirmando nada poder 

fazer, por não dispor de mecanismos para demitir o servidor incompetente. 

Pode-se deduzir daí que este fato, além de criar um anteparo para o Governo, 

mascarando uma série de outras questões graves inerentes ao setor público, afeta 

drasticamente o nível de motivação dos servidores. 

Seria imprudente afirmar que, ao contrário do que discute a Teoria da Motivação, 

apenas o medo de perder o emprego impulsionaria e motivaria as pessoas para o trabalho. 

Partindo desse pressuposto, o simples fato de possuir um emprego e gostar daquilo que 

faz não seria uma motivação para o servidor público. A estabilidade teria tirado dele a 

vontade de sentir-se realizado e, principalmente, reconhecido. 
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Quando se afirma que o serviço público está em decadência em função da falta de 

motivação do servidor, cabe analisar se causa e efeito não estariam invertidos: o servidor 

pode, em muitos casos, estar desmotivado por perceber que o serviço que realiza não está 

atendendo à sociedade; por sentir que é acusado injustamente por todas as mazelas do 

setor público, não tendo qualquer poder para reverter esse quadro. 

Através do que é relatado pelos meIOS de comunicação e pelos noticiários e 

revistas, é possível deduzir que não seria o dispositivo da estabilidade o verdadeiro objeto 

de crítica, mas a forma indiscriminada como esta foi concedida aos atuais servidores, 

causando desmotivação e descrédito por parte da sociedade. Além disso, cabe analisar 

quais os outros fatores que, além da estabilidade, teriam contribuído para, ao longo das 

últimas décadas, transformar tão radicalmente a administração pública e a imagem do 

servidor público. 

A estabilidade pode ser interpretada de várias formas diferentes. Algumas de suas 

principais representações serão a seguir apresentadas: 

A estabilidade como instrumento de barganha: Existe um forte entendimento de que a 

estabilidade foi concedida em função do poder de barganha do funcionalismo público 

junto ao Congresso Nacional, constituindo uma regalia para uma classe que já seria 

privilegiada por diversos aspectos, principalmente pela relação salário/desempenho de 

alguns servidores. 

É importante lembrar que alguns "altos salários do funcionalismo" foram 

denunciados pelos meios comunicação na época da "caça aos marajás". Embora 

constituíssem casos isolados de servidores que incorporavam vantagens e acumulavam 

cargos perfazendo salários globais astronômicos; acabaram contribuindo para a formação 

da falsa imagem de que o servidor público perceberia um salário muito elevado em 

função de suas tarefas e responsabilidades, com o agravante de ter a garantia do emprego. 

A estabilidade como instrumento de compensação. No estudo sobre o comportamento 

humano, foi analisado que o homem utiliza o mecanismo da compensação para justificar 

atos ou fatos. Com base nisso, pela ótica dos servidores, a estabilidade seria um 
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mecamsmo de compensação pelos baixos salários e pela falta de incentivos ao bom 

desempenho e ao progresso profissional. 

Segundo Anna Maria Campos, (1990, p.43), "O serviço público é uma 

"profissão" altamente valorizada, não pelas compensações materiais e oportunidades de 

carreira, mas pela estabilidade e pensões de aposentadoria que proporciona, 

independentemente da qualidade de desempenho." 

Esta frase expnme a opinião de uma grande mmona em relação ao servidor 

público e à estabilidade. Pelo lado do servidor, a estabilidade seria considerada uma 

"compensação" pelos baixos salários e pela total falta de oportunidades; aos olhos da 

sociedade, seria uma regalia, uma vez que independe do desempenho. 

A estabilidade como instrumento de poder: Em determinadas situações, acredita-se 

que a estabilidade é utilizada como instrumento de poder por parte dos servidores. O fato 

de possuir a garantia de emprego colocaria o servidor em uma posição de autoridade 

junto a seus colegas, superiores e até mesmo, perante a sociedade. Muitas vezes, um 

superior hierárquico depara-se com situações em que seu subordinado recusa-se a realizar 

uma tarefa ou, simplesmente, não a realiza a contento, e pouco pode fazer a respeito. 

Neste caso, a estabilidade gera um falso poder ao servidor público. 

A estabilidade como instrumento de acomodação: Esta representação trouxe à tona um 

fato relevante. Muitos servidores, em função da estabilidade deixaram de investir em si 

mesmos, ou sentiram-se receosos de ir ao mercado privado em busca de melhores 

oportunidades. Nestes casos, a estabilidade é considerada como um dos poucos 

mecanismos ainda existentes para reter alguns servidores competentes e evitar sua 

migração para o setor privado. Numa economia recessiva e incerta, muitos servidores 

competentes certamente deixaram de migrar para o setor privado, mesmo mediante boas 

propostas, e optaram por permanecer no setor público em função da estabilidade. 

Tendo sido apresentadas as diversas representações em tomo da questão da 

estabilidade, é importante analisa-las em conjunto com fatos relativos ao mérito e ao 

desempenho, para que seja possível realizar um estudo global e integrado, identificando a 
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influência e a interdependência desses fatores no comportamento do servidor público e no 

desempenho da administração pública como um todo. 

Ao longo do estudo, foi identificado que as críticas à estabilidade não estão 

concentradas nos seus preceitos ou na sua concessão, mas no fato de não serem utilizados 

mecanismos de avaliação de desempenho eficientes para efetivamente premiar o bom 

desempenho e punir o desempenho precário, atingindo, com isso, resultados positivos no 

cumprimento da missão da administração pública como um todo. 

Além disso, foi percebido que é necessária uma certa cautela ao responsabilizar a 

estabilidade pelo desempenho precário do setor público ou, até mesmo, pela falta de 

motivação do servidor. Se o setor público brasileiro fosse considerado eficiente, e 

atendesse plenamente aos anseios da sociedade, muito provavelmente as críticas sobre a 

estabilidade não seriam tão fortes e constantes e, com muita certeza, os servidores, 

embora estáveis, sentir-se-iam mais felizes e motivados para o trabalho. 

Portanto, é mais do que nunca necessário que sejam legitimados e postos em 

prática os atuais sistemas de avaliação de desempenho, com plena participação da 

sociedade, para que se possa então avaliar o real impacto da estabilidade e possíveis 

estudos para uma possível flexibilização desse dispositivo, com base estrita no mérito e 

no desempenho. 

Caso isso não seja realizado, o resultado da extinção ou da flexibilização da 

estabilidade pode não ser o corte de eventuais "gorduras", mas a manutenção delas e a 

perda da essência da administração pública. 

o próximo capítulo irá, portanto, abordar a questão do desempenho, enfatizando 

sua importância, apresentando algumas metodologias de avaliação de desempenho, com 

seus aspectos positivos e negativos, e identificando seu impacto sobre a cultura do 

servidor público. 
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CAPÍTULO 6. A VALORIZAÇÃO DO DESEMPENHO 

6.1 O desempenho e sua avaliação 

Ao serem estudadas as questões relativas a mérito e estabilidade, pôde-se perceber 

que o desempenho encontra-se não apenas estreitamente ligado a ambos, mas trata-se 

efetivamente de um dos componentes do sistema de mérito e uma condição para avaliar a 

prerrogativa da estabilidade. 

É importante deixar claro que o fato de mérito, estabilidade e desempenho terem 

sido apresentados em capítulos independentes, não pressupõe uma independência ou 

desvinculação entre eles, mas tem como objetivo analisar as origens histórico-culturais de 

cada um desses conceitos, sua evolução ao longo do tempo, bem como a forma como se 

apresentam na administração pública brasileira, com seus efeitos sobre o comportamento 

do servidor público. 

A relação entre mérito e desempenho é tão forte que, muitas vezes, as definições e 

discussões se permeiam, sendo difícil trata-las em separado. Portanto, para ter bem clara 

a diferença entre mérito e desempenho, é importante apresentar algumas definições de 

desempenho e sua avaliação para, posteriormente, prosseguir com a análise sobre sua 

importância para a administração pública brasileira. 

Com base no Dicionário Aurélio, a definição de desempenho se apresenta como 

"a execução de um trabalho, atividade, empreendimento, etc. que exige competência e/ou 

eficiência. " 

Nesses termos, avaliar o desempenho significa dimensionar o modo como se dá 

essa execução. Estabelecendo um elo com o mérito, avaliar o desempenho corresponde a 

apurar o merecimento. 

Lívia Barbosa (1999, p.22), define desempenho como " ... o conjunto de talentos, 

habilidades e esforços de cada um". Com base nesta definição, avaliar o desempenho 

seria então mensurar os talentos, habilidades e esforços do indivíduo avaliado. 
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Essas duas definições já começam a indicar a complexidade em tomo do processo 

de avaliação do desempenho, em função das inúmeras interpretações dos conceitos 

envolvidos, além das múltiplas formas através das quais poderão se dar essas avaliações. 

o presente estudo tem, portanto, o objetivo de identificar a importância do 

desempenho, a complexidade e subjetividade inerentes aos mecanismos de avaliação de 

desempenho, com ênfase no tratamento dado ao desempenho do servidor público 

brasileiro, fator determinante para o desempenho de toda a administração pública em 

nosso país. 

Retomando na História da Administração, desde os tempos de Taylor e Fayol, 

nunca foi negada a importância do desempenho humano. No entanto, havia uma grande 

diferença em relação ao contexto no qual o indivíduo encontrava-se inserido nas 

organizações. O desempenho humano era apenas tão importante quanto o desempenho de 

uma máquina ou qualquer outro instrumento de trabalho; homem e máquina deveriam 

operar de forma eficiente e racional, para que metas e objetivos fossem atingidos. 

As organizações eram vistas e tratadas como sistemas fechados e autônomos, 

sendo o funcionário considerado apenas mais um fator de produção. O racionalismo 

organizacional ditava que somente variáveis de natureza lógica poderiam explicar 

comportamentos administrativos. Todos os processos, decisões e avaliações eram de 

caráter estritamente programado e previsível. Existiam manuais de procedimentos, 

rigorosamente seguidos, nos quais eram preestabelecidas todas as rotinas, bem como os 

resultados a serem alcançados. 

Como demonstra de forma bem-humorada o filme "Tempos Modernos" de 

Charles Chaplin, tudo ocorria de forma linear e mecanicista. A linha de produção era 

meticulosamente organizada, controle e supervisão possuíam extremo rigor, e a avaliação 

de resultados dava-se a partir do quantitativo de unidades produzidas comparado ao 

percentual de defeitos, dentro de um determinado período de tempo. 

Os fatores determinantes para o bom desempenho humano concentravam-se em 

boa saúde e aptidão fisica para a tarefa a ser realizada. No caso do operário de "chão de 

fábrica", era essencial uma boa coordenação motora para execução de suas tarefas. Não 
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existiam incentivos ao bom desempenho, uma vez que os fatores de ameaça ou motivação 

baseavam-se, respectivamente, no medo de perder o emprego ou na ambição de sair da 

linha de produção e ascender a um cargo superior, como por exemplo, o de supervisor. 

Neste caso, avaliar o desempenho era questão relativamente simples. A mão-de

obra era fator abundante e de fácil reposição, não sendo, portanto, necessário preocupar

se em motivar ou reter funcionários na organização. 

No entanto, nem todas as organizações eram meras unidades de produção, nas 

qUaiS resultados podiam ser tão facilmente mensurados. Além disso, começou a ser 

percebido que em algumas organizações, com características e padrões de remuneração 

relativamente semelhantes, os funcionários comportavam-se de maneira totalmente 

distinta; além de parecerem mais felizes e dispostos para o trabalho, os resultados obtidos 

eram superiores aos das demais organizações. 

Não se tratava de mero acaso; ao aprofundar a análise, começava a ficar evidente 

que felicidade e aumento de produtividade não eram fatos isolados, mas decorrência um 

do outro. Funcionários felizes e motivados tinham um melhor desempenho e, 

surpreendentemente, esse bom desempenho aumentava ainda mais os níveis de satisfação 

e motivação. 

Parecia, então, ter sido encontrada a receita do sucesso; bastava, apenas, manter os 

funcionários felizes e alcançar melhores resultados. No entanto, foi logo percebido que 

funcionários felizes não eram um insumo que pudesse ser facilmente comprado, 

fabricado ou que estivesse disponível na esquina mais próxima. O cerne da questão era 

descobrir a forma de manter felizes e motivados os empregados dentro da organização. 

Foi exatamente nesse momento que começou a ser percebida a importância do 

homem, como ser complexo e atuante, dentro das organizações. A Escola de Relações 

Humanas e a Teoria da Motivação entraram em cena para mostrar a forma como o 

comportamento do indivíduo tomava-se fator determinante para o sucesso ou fracasso das 

organizações. Algumas décadas mais tarde, começou a ser dada ênfase ao estudo da 

Cultura Organizacional, visando analisar e tirar proveito da forma como o ambiente das 
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empresas é influenciado e exerce influência sobre o indivíduo e seu desempenho no 

trabalho. 

A partir desses estudos, ficou evidente que toda organização deveria tentar manter 

motivado o seu pessoal, acompanhando desempenho e motivação. Avaliar o desempenho 

humano não mais significava medir resultados; tratava-se de uma tarefa extremamente 

complexa e abrangente. Envolvia estudar as origens culturais do indivíduo, seu 

comportamento dentro da empresa, sua integração no grupo de trabalho, o ambiente da 

empresa, o clima organizacional, além de outros fatores de natureza cultural e 

motivacional, extremamente subjetivos e difíceis de serem mensurados. 

Desde então, a avaliação de desempenho tem sido objeto de incessantes estudos 

por parte de analistas de recursos humanos, sociólogos e antropólogos que tentam 

analisar, conjuntamente, não apenas a melhor forma de mensurar o desempenho, mas, 

principalmente, formas de identificar e entender fatores que possam vir a estimular ou 

inibir o desempenho humano. 

6.2 A avaliação de desempenho na administração publica 

Aprofundando o conceito de desempenho, pode-se afirmar que avaliação de 

desempenho refere-se ao método através do qual é aferido o conjunto de talentos, 

habilidade e esforços de um indivíduo em relação a um determinado objetivo. 

Na primeira análise dessa definição, pode-se perceber sua enorme complexidade. 

Talentos, habilidades e esforços são fatores extremamente subjetivos, para os quais não 

existe qualquer instrumento preciso de aferição. Como agravante, encontra-se o fato de 

que para cada objetivo ou tarefa, o grau, a natureza e a importância desses talentos, 

habilidades e esforços serão radicalmente distintos, dificultando ainda mais o processo de 

avaliação do desempenho humano. 

Ao trazer o foco da avaliação de desempenho para a administração pública 

brasileira, a questão toma-se ainda mais difícil e complexa. Por estarem envolvidos o 

indivíduo e o resultado do cumprimento da missão institucional, a definição de avaliação 

de desempenho poderia parecer adequar-se a qualquer cenário ou organização. No 
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entanto, ao estabelecer uma comparação entre o setor público e o privado, são 

identificados importantes fatores, que fazem com que as dimensões do desempenho e a 

própria aferição do mesmo, assumam características e prioridades totalmente distintas em 

cada caso. 

No setor público, avaliar o desempenho possui um significado bastante divergente 

do setor privado. No segundo caso, o desempenho pode, por exemplo, ser medido como 

um resultado de atividades, através do lucro contábil ou do retomo de investimentos. Já 

no setor público, os resultados envolvem fatores políticos e ideológicos, e deverão ser 

avaliados em função do cumprimento da missão da administração pública que é o 

atendimento aos anseios e necessidades da sociedade. 

Exatamente em função dessas divergências, muito ao contrário do que se possa 

imaginar, o estudo sobre o desempenho do servidor público assume um papel de elevada 

importância, devendo, consequentemente, ser tratado com a máxima cautela e como 

prioridade absoluta. 

Apesar disso, nossa História demonstra que, principalmente ao longo dos últimos 

anos, pouca importância tem sido dada, não somente ao desempenho, mas ao próprio 

servidor público. 

Privados de incentivos ao bom desempenho e de mecamsmos de punição, os 

quadros do funcionalismo público brasileiro foram-se tomado desqualificados e 

desmotivados, sem levar em conta a total falta de preparação ou treinamento para que 

pudessem executar as tarefas que lhes são atribuídas. 

Na verdade, existem apenas críticas depreciativas generalizadas em relação ao 

desempenho do servidor, sem que haja, em contrapartida, uma análise sobre suas origens 

ou causas. Além disso, o bom desempenho, deixou há muito tempo de ser valorizado ou 

estimulado. As desastrosas conseqüências disso podem, sem muito esforço, ser 

dimensionadas. 

Os motivos pelos quais o desempenho do servidor público deixou de ser avaliado 

ou valorizado, serão analisados a seguir, tentando responder a questões que se inserem no 
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contexto da avaliação de desempenho de maneira geral, mas que serão trazidas para o 

foco da administração pública brasileira. 

6.3 A importância de avaliar o desempenho 

Como já foi anteriormente comentado, desde a época da Escola de Relações 

Humanas, começou a ser evidenciada a importância do desempenho humano; estimular e 

manter um bom desempenho havia se tomado o segredo do sucesso das instituições. 

Foi percebido, desde então, que o indivíduo precisa ter um retomo em relação a 

seu desempenho; seja um elogio incentivando a busca constante de seu aperfeiçoamento; 

seja uma crítica construtiva visando aparar arestas e identificar as origens do desempenho 

deficiente. No entanto, apesar da necessidade de ser dado esse retomo, a complexidade, a 

dificuldade e a resistência em fazê-lo sempre significaram grandes entraves ao sucesso 

dos mecanismos de avaliação do desempenho. 

Um bom sistema de avaliação de desempenho deve procurar não apenas "pontuar" 

alguns fatores inerentes ao comportamento do indivíduo, mas identificar potencialidades 

ou deficiências inatas, como bases para um bom ou mau desempenho. Seu objetivo não 

deve estar centrado somente em premiar ou punir, mas descobrir a verdadeira "vocação" 

do indivíduo e posicioná-lo segundo suas habilidades naturais. O objetivo central deve ser 

colocar o homem certo no lugar certo. 

Um sistema "ideal e perfeito" ainda não foi encontrado, apesar de continuar sendo 

objeto de profundos e incessantes estudos em todo o mundo. No entanto, isto em nada 

deve diminuir a importância e a necessidade da realização de constantes e periódicas 

avaliações de desempenho, dentro do sistema que melhor se adeqüe a cada organização. 

No caso da administração pública brasileira, mais do que em qualquer outro setor, 

essa necessidade pode ser facilmente identificada, ao levar em conta o papel do setor 

público junto à nossa sociedade. Embora não seja o único ou o maior causador das 

deficiências do setor, o desempenho conjunto do funcionalismo público é fator de grande 

peso no desempenho da administração pública como um todo. 
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No entanto, pelo fato de tratar-se de uma das questões mais complexas na gestão 

de recursos humanos, e em virtude de, durante muito tempo, terem existido inúmeras 

deficiências e dificuldades na implantação de alguns sistemas, aliadas à própria 

conjuntura política e econômica de nosso país, a avaliação de desempenho foi, no 

passado, se transformando em objeto de rejeição por parte de avaliadores e servidores, 

perdendo, ao longo dos últimos anos, parte de sua credibilidade, a ponto de quase tornar

se extinta em alguns órgãos do setor. 

Este fato demonstra um grande antagonismo. Como era possível que qualquer 

organização, principalmente a administração pública, desconsiderasse um dos mais 

importantes instrumentos de gerência de recursos humanos e de estratégia para obtenção 

de resultados? 

Para responder a essa indagação, serão apresentados alguns fatores que podem 

ajudar a explicar, embora estejam longe de justificar, esse processo de descrédito ou 

"aparente" descaso em relação ao processo de avaliação de desempenho no setor público 

brasileiro, que hoje já começa a apresentar sinais significativos de recuperação. 

o pnmeIro e principal problema refere-se ao fato de no passado, algumas 

organizações não se preocuparem em fixar metas a serem cumpridas ou estabelecer 

formas e métodos para atingi-las. Com isso, era dificultada ou tomava-se até inviável 

qualquer cobrança efetiva de resultados, por parte do Governo ou por parte da sociedade, 

na qual estavam inseridos os próprios servidores públicos, que desconheciam, em muitos 

casos, seu papel e sua missão. 

A falta de uma visão estratégica no setor público representava, portanto, um dos 

maiores obstáculos para a eficácia de qualquer mecanismo de avaliação de desempenho. 

Como seria possível avaliar um resultado, se não existia a visão clara do que era 

efetivamente esperado? Sabia-se apenas que algo não estava funcionando a contento, e 

que Governo, sociedade e servidor encontravam-se insatisfeitos, mas faltava exatamente 

a noção daquilo que efetivamente deveria ser feito e o modo pelo qual deveria ser 

realizado. 
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Ainda hoje, apesar de fazerem parte de todas as pautas de discussões sobre 

reforma administrativa, de estarem constantemente presentes nos meios de comunicação, 

sendo assunto inerente ao dia a dia, as críticas ao setor público, que acabam sendo 

direcionadas ao servidor público, na maioria das vezes, não conseguem atingir seu foco: a 

cobrança ao Governo de um bom funcionamento de suas organizações e o efetivo 

atendimento das demandas da sociedade. 

Corno foi comentado ao analisar a questão relativa à estabilidade, quando o 

Governo é cobrado, muitas vezes exime-se da responsabilidade, utilizando corno defesas 

os excessos da burocracia e o desempenho do servidor público, corno se fossem fatores 

sobre os quais não tivesse qualquer ingerência. Mais urna vez, neste caso, a efetiva 

concretização do trabalho, ou o atingimento de metas e resultados, é colocado em 

segundo plano. Os meios se tomam mais importantes que os fins. 

Além disso, urna das grandes falhas dos antigos sistemas de avaliação de 

desempenho, que neste caso não era privilégio dos sistemas utilizados no setor público, 

referia-se ao fato de apresentarem corno parâmetros prioritários apenas fatores 

comportamentais, e não o trabalho efetivamente realizado. Indicadores subjetivos corno 

cooperação, responsabilidade, sociabilidade e outros conceitos davam à avaliação de 

desempenho urna vistosa roupagem, mas um conteúdo de difícil assimilação. 

Não obstante toda a complexidade e subjetividade envolvidas, existe ainda hoje 

urna forte rejeição por parte de "avaliadores e avaliados" em virtude de eventuais 

constrangimentos decorrentes do processo de avaliação de desempenho. No setor 

privado, essa resistência é facilmente contornada, urna vez que a cobrança de resultados 

por parte de dirigentes e/ou acionistas transforma as avaliações de desempenho em 

prioridade absoluta para essas organizações. 

No setor público, entretanto, ocorre exatamente o inverso. Corno já foi 

anteriormente citado, o fato de alguns sistemas de avaliação de desempenho serem 

utilizados basicamente corno parâmetros para promoções, bem corno a inexistência de um 

acompanhamento eficiente de resultados, contribuem para que os instrumentos de 

avaliação de desempenho percam parte de seu significado, sendo utilizados, em alguns 
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casos, apenas quando estritamente necessário ou mediante cobrança por parte de 

autoridades superiores. 

Neste ponto, é importante chamar a atenção para uma questão relevante. Na 

opinião de muitos autores, e até mesmo de servidores ou membros da sociedade, a 

avaliação de desempenho precisaria estar vinculada a recompensas e punições. 

Mais uma vez, detecta-se uma grande diferença entre o setor público e o setor 

privado. Neste último, premiar ou punir é extremamente fácil e simples, além de 

existirem inúmeras formas de faze-lo. No setor público, como se pode imaginar, 

principalmente os mecanismos de punição são poucos e, ainda assim, extremamente 

complicados. 

Embora seja objeto da pauta inerente à reforma administrativa atualmente em 

curso, a dificuldade de realizar demissões por desempenho insuficiente, ao longo do 

tempo, foi tirando dos gestores públicos qualquer instrumento de punição. 

Por outro lado, não restam dúvidas de que o bom desempenho preCIsa ser 

estimulado e premiado e, no caso do setor público, a dificuldade de punir poderia, de 

alguma forma, ser amenizada pelo fato de deixar de ser premiado o desempenho 

deficiente. 

No entanto, a eterna guerra entre os cofres públicos e a folha de pagamento dos 

servidores acaba tendo como um dos principais alvos a contenção de qualquer tipo de 

verba relativa a promoções e/ou premiações. 

Com isso, totalmente tolhidos de mecanismos de premiação ou punição, muitos 

órgãos do setor público ao longo do tempo deixaram de ver qualquer sentido ou 

efetividade na realização de avaliações de desempenho. 

Apesar de todos os instrumentos de avaliação de desempenho preverem uma 

realização sistemática e periódica, no caso do setor público, até pouco tempo atrás, os 

processos eram esquecidos e engavetados, até que se fizessem necessários por algum 

motivo. 
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É importante lembrar que, como anteriormente afirmado no capítulo referente à 

estabilidade, quando o Governo Collor determinou que fossem colocados em 

disponibilidade alguns servidores públicos, na maioria das situações, as avaliações de 

desempenho não foram utilizadas como indicadores para a seleção dos servidores; a 

maioria dos órgãos sequer dispunha de avaliações atualizadas, da mesma forma que 

ocorria quando o Governo Federal autorizava que fossem realizadas promoções por 

mérito. 

Em grande parte das organizações, o processo de seleção para promoções por 

mérito era totalmente inverso ao que poderia ser esperado. Antes da vigência do atual 

Regime Jurídico Único, as avaliações de desempenho, em grande parte das organizações 

do setor público,: ficavam arquivadas até que houvesse alguma sinalização no sentido de 

promoções por mérito. Somente depois de serem estabelecidas as cotas de promovíveis e 

escolhidos aqueles que seriam premiados, eram preenchidos os formulários de avaliação, 

em muitos casos relativos a períodos retroativos, pontuando os servidores de acordo com 

cada caso: os promovíveis obtinham os melhores conceitos e os não-promovíves eram 

contemplados com notas pouco inferiores. Para evitar maiores desgastes no 

relacionamento entre superiores e subordinados, as notas de todos os servidores, 

promovíeis e não-promovíveis, oscilavam entre bom e ótimo, sendo as pequenas 

diferenças decorrentes apenas de ajustes para adequação às promoções a serem recebidas. 

Não é muito difícil dimensionar o grau de insatisfação e os danos decorrentes 

desse procedimento; injustiças e favorecimentos eram exacerbados nessas ocasiões, 

invalidando todo e qualquer sistema de mérito ou de avaliação de desempenho. 

Distorções ainda maiores ocorriam em algumas instituições que, buscando agradar 

a todos, realizavam uma espécie de "rodízio" de promoções. Em virtude da cultura 

paternalista existente no setor público, as promoções eram socializadas de forma que, 

com algumas exceções, aqueles que não tivessem sido contemplados no período anterior, 

fossem promovidos no período seguinte, novamente deixando o mérito em segundo 

plano. Nada poderia ser mais desestimulante e desastroso, principalmente para aqueles 

que se esmeravam em manter um bom desempenho e alguma motivação intrínseca. 
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Em suma, todas as dificuldades inerentes aos sistemas de avaliação, somadas a 

esses tipos de distorções apresentadas foram, ao longo do tempo, retirando de cena 

qualquer estímulo ao bom desempenho e contribuindo para o descrédito em relação a 

alguns sistemas de avaliação de desempenho. 

Fica claro, dessa forma, que uma cobrança efetiva da realização periódica de 

avaliações de desempenho, com base estrita no mérito, sem vinculação direta com 

promoções, pode vir a amenizar algumas dessas distorções, evitando que as avaliações se 

transformem em instrumentos de fácil manipulação e descrédito. Esse processo já vem 

sendo tentado na nova metodologia de avaliação aplicada em alguns órgãos da 

administração pública federal, que será comentada posteriormente neste capítulo. 

Uma vez que a avaliação do desempenho é essencialmente a aferição do mérito, é 

de suma importância que lhe sejam dadas prioridade e seriedade, como pré-requisitos 

básicos e essenciais para um melhor resultado da administração pública em nosso país; é 

.importante saber identificar os fatores que efetivamente devam ser levados em conta para 

uma avaliação efetiva que busque, não somente premiar ou punir, mas identificar 

características de cada indivíduo e utiliza-las para obter o maior nível de satisfação e 

desempenho possíveis. 

Ninguém pode ser perfeito sob todos os aspectos; por isso, o processo de 

avaliação de desempenho deve operar como um efetivo instrumento de gerência de 

recursos humanos, tendo como objetivo principal identificar potencialidades e eventuais 

deficiências do indivíduo, visando potencializar as primeiras e minimizar essas últimas, 

no sentido de adequar cada pessoa à atividade que melhor se adapte a seus talentos e 

aptidões. 

É importante levar em conta as diferenças naturais e culturais dos indivíduos, o 

ambiente da empresa e, principalmente, a tarefa a ser realizada, a fim de que a pessoa 

encarregada de uma determinada função possua habilidade para aquilo que está 

determinada a fazer, sentindo-se motivada e atingindo melhores resultados. 

Os mecanismos de avaliação de desempenho devem ser utilizados para ajudar a 

descobrir e explorar a verdadeira "vocação" do indivíduo, e isto é extremamente 
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importante em nossa administração pública. Na falta de estímulos financeiros, é essencial 

que o indivíduo sinta-se bem fazendo aquilo que gosta e recebendo o retomo em relação a 

seu desempenho. 

Como afirma Livia Barbosa, desempenho e sua avaliação representam muito mais 

do que simples tecnologias gerenciais. Devem ser utilizados para propiciar um retomo ao 

indivíduo sobre a importância de seu trabalho e sua contribuição para o resultado no 

cumprimento das metas da organização. 

Dessa forma, os princípios básicos de um bom sistema de avaliação de 

desempenho para o setor público devem ser: 

1. Oferecer subsídios às organizações para que sejam obtidos melhores resultados 

e identificados os pontos vulneráveis. 

2. Dar um retomo ao empregado sobre suas atividades, ressaltando qualidades, 

oportunidades, identificando e tentando corrigir eventuais origens de um desempenho 

deficiente. 

3. Detectar necessidades de treinamento e desenvolvimento e até mesmo de 

mudanças de cargos, atividades e/ou ascensão funcional do funcionário. 

4. Estreitar laços entre superiores e subordinados, através de sugestões e críticas 

em ambos os níveis. 

Para que o pnmeIrO objetivo seja atingido, é importante que exista um 

planejamento, para que seja possível uma comparação entre aquilo que foi planejado e o 

que foi efetivamente executado. No setor público, sabe-se que este é um de seus maiores 

handicaps; a descontinuidade administrativa acarretada por mudanças de políticas, além 

de gerar um caos administrativo em muitas organizações, dificulta uma visão estratégica. 

É evidente que isso causa um impacto direto e extremamente negativo sobre o 

desempenho do servidor e, principalmente, sobre a avaliação de resultados. 
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Quanto ao segundo item, um dos maiores desestímulos para o servidor público 

tem sido precisamente a falta de um retomo em relação ao desempenho. Na verdade, 

principalmente nos últimos tempos, o retomo tem ocorrido apenas pelo aspecto negativo. 

Na falta de elogios, o servidor público brasileiro já quase se acostumou com a idéia de ser 

depreciado e não ver seu desempenho valorizado, reagindo a isso com ironia, descaso ou 

até mesmo, agressividade. 

A grande vantagem de um bom sistema de avaliação consiste no fato de constituir 

uma valiosa ferramenta de recursos humanos que, aliada a um bom plano de cargos, pode 

ajudar a identificar potencialidades para ascensão ou mudanças de cargos e funções 

dentro das organizações. 

o último ponto, embora teoricamente viável, é ainda um dos que apresenta 

maiores dificuldades. Avaliadores e avaliados no setor público ainda resistem ao processo 

por se sentirem pouco confortáveis em função de eventuais constrangimentos inerentes ao 

sistema. 

No setor privado, o avaliador representa os dirigentes, os acionistas e outros 

interessados no lucro da organização; uma avaliação errada ou injusta será cobrada de seu 

responsável, com extremo rigor. É evidente que poderão estar presentes o corporativismo 

e favorecimentos, mas haverá sempre a preocupação com o resultado dessas práticas anti

meritocráticas. No setor público, a figura do avaliador deve ser vista sob um prisma de 

muito maior responsabilidade Acima de tudo, o avaliador deve assumir o papel de 

representante dos interesses da sociedade, o que nem sempre é fácil, ou até mesmo 

possível. 

A cultura paternalista e corporativista existente em alguns setores da 

administração pública, e a inexistência de uma cobrança efetiva de resultados, exacerba 

algumas práticas nocivas ainda existentes em alguns sistemas de avaliação de 

desempenho. Coligações que formam grupos de interesse, muitas vezes tolhem a 

criatividade e a oportunidade de servidores que teriam potencial para desenvolver tarefas 

mais nobres do que aquelas que lhes são atribuídas. 
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Por todos esses motivos, toma-se cada vez mais importante que os processos de 

avaliação de desempenho sejam constantemente aprimorados, e realizados dentro da 

periodicidade especificada. Além disso, devem ser evitados, na medida do possível, 

fatores que envolvam subjetividade, e que não estejam estritamente voltados para os 

objetivos das organizações do setor público, que devem estar centrados no atendimento 

eficaz dos anseios da sociedade. 

Em resumo, para que haja um bom desempenho e que o mesmo possa ser 

devidamente acompanhado e controlado, faz-se necessário que haja legitimidade nos 

processos de avaliação. Também de igual importância deve ser a busca da competência 

técnica dos servidores públicos, que deve ser constantemente estimulada, revista e 

aperfeiçoada. 

Existem inúmeras formas de avaliar o desempenho, e como já anteriormente 

enfatizado, a busca de sistemas mais eficientes tem sido objeto de árduas pesquisas ao 

longo dos últimos anos. Para se entender as dificuldades inerentes aos sistemas de 

avaliação de desempenho, toma-se necessário fazer uma breve análise sobre os sistemas 

mais conhecidos, suas vantagens e desvantagens, dificuldades ou potencialidades, 

conforme o caso. 

Os sistemas tradicionais de avaliação de desempenho, que se reportam à época da 

Lei do Reajustamento, eram de caráter individual e tinham como parâmetro a "soma 

zero", significando que para cada ponto positivo de um servidor deveria necessariamente 

haver um ponto negativo para um outro servidor. Este mecanismo tinha contra si o fato 

de que para um servidor competente deveria existir um servidor menos competente, o que 

deixava implícita a impossibilidade de uma massa de bons servidores. 

De maneira similar a esse sistema, foi estabelecido o sistema de cotas, através do 

qual, apenas um percentual preestabelecido de servidores concorria poderia ser alocado a 

um determinado nível de desempenho; ou seja, o servidor era adequado ao nível de 

desempenho previsto e não o inverso, como deveria ser o caso. 

Um grande avanço na metodologia de avaliação de desempenho passou a ser a 

avaliação por resultados, que vem se aprimorando até os dias de hoje. Inicialmente 



110 

estabelecendo apenas metas individuais a serem cobradas no fechamento do período, os 

atuais sistemas prevêem metas globais para os órgãos da administração pública, com a 

concessão de gratificações que vão sendo alteradas de acordo com o desempenho e o 

cumprimento das metas acordadas com os respectivos ministérios. A avaliação dos 

servidores é realizada periodicamente e, de acordo com o desempenho individual, aí 

implícito o cumprimento das metas acordadas com a chefia imediata, o servidor passa a 

receber um maior ou menor percentual dessa gratificação. De acordo com o desempenho 

do período, o servidor poderá ter sua gratificação aumentada ou reduzida. 

Embora ainda possua um certo nível de subjetividade e ainda careça de ajustes, 

este processo já apresenta resultados altamente positivos, principalmente no que diz 

respeito ao estrito cumprimento do cronograma de avaliações e a busca constante de um 

melhor desempenho. 

Tendo em vista que encontra-se em estudo a possibilidade de flexibilização da 

estabilidade com base na avaliação de desempenho, a eficiência e a seriedade a serem 

depositadas nesse dispositivo toma-se crucial para que o mérito seja o fator 

preponderante dessa possível flexibilização. 
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7 CONCLUSÃO 

Segundo Lewis Preston em prefácio de publicação do Banco Mundial, "Um 

gerenciamento eficiente e responsável do setor público e uma estrutura política 

transparente e previsível são cruciais para a eficiência de mercados e governos, 

portanto, para o desenvolvimento econômico." (Preston, apud Nunberg). A contribuição 

do servidor público toma-se, dessa forma, primordial para que sejam atingidas a 

eficiência e a eficácia desejadas. Para isso, é necessário que os quadros do setor público 

sejam compostos de pessoal competente e motivado. 

o grande desafio do Governo e dos órgãos da administração pública no Brasil 

toma-se, desse modo, buscar meios para recrutar, manter e motivar adequadamente um 

quadro de pessoal capacitado, que possa atender aos anseios da sociedade que, ao pagar 

seus tributos, de certa forma financia os custos da máquina governamental e os salários 

dos servidores públicos 

o que se verifica, no entanto, é que ao invés de tentar buscar a motivação e a 

qualificação para seu quadro de funcionários, o Governo, em todas as suas propostas de 

reforma administrativa, aponta o servidor público como um grande vilão, não somente 

por sua incompetência e despreparo, mas como um dos maiores responsáveis pelo déficit 

público. Refém dessa situação, sentindo-se a cada dia mais incapacitado e desmotivado, o 

servidor acaba, em muitos casos, se transformando naquilo do que é acusado, ou seja, a 

profecia da falência do setor público acaba por tomar-se uma realidade. 

A crise do Estado e da administração pública toma-se mais grave e evidente a 

cada momento. A perda de credibilidade, que parece ter atingido não somente a sociedade 

como o próprio servidor público, parece ter-se tomado irreversível, enraizando a cultura 

hoje existente no setor. 

Na verdade, em nosso país, diferentemente dos países do Primeiro Mundo, o 

termo público, ao invés de significar "do povo" ou "para o povo", passou a ser associado 

a má qualidade, precariedade, falta de compromisso e até mesmo corrupção. Poucos são 

os ainda heroicamente sobreviventes centros de excelência associados ao nosso serviço 

público. Destacam-se nesse contexto algumas instituições de ensino superior ou hospitais 
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públicos que, apesar de todas as dificuldades, principalmente as de caráter orçamentário

financeiro, lutam arduamente para manter seu padrão de qualidade e merecer o respeito e 

o crédito da sociedade. 

o Estado brasileiro chegou a um estágio no qual não pode mais adiar a 

implementação de um processo de reforma em sua gestão de recursos humanos; não uma 

reforma que repita "fórmulas" supostamente bem sucedidas no passado ou que importe 

modismos ou fórmulas oriundas do primeiro mundo. 

Embora a solução do problema esteja longe de ser fácil e não obstante todos os 

entraves a uma possível reversão desse processo de degradação, o momento deve ser 

aproveitado como uma oportunidade para que sejam promovidas mudanças qualitativas 

profundas naquelas questões em que o processo histórico foi mais rápido do que nossa 

capacidade de impedir ou revertê-las. Neste sentido, evidentemente, estamos vivendo um 

momento propício para reflexão e ação imediatas. 

No entanto, antes de dar início a qualquer iniciativa, para que esta tenha qualquer 

chance de ser bem sucedida, faz-se necessário que seja legitimada não apenas pelo 

Governo, mas pela sociedade e, principalmente, pelo quadro de servidores públicos. 

Como ponto-chave já identificado e merecedor de prioridade absoluta encontra-se 

a implantação e a manutenção de um sistema eficiente de mérito, aliado ao 

estabelecimento de mecanismos eficazes de avaliação do desempenho, que permitam 

apurar o mérito dos servidores e aferir resultados no cumprimento da missão das 

instituições do setor público. 

É importante também identificar possíveis excessos ou distorções da burocracia, 

tentando eliminar os pontos que possam estar prejudicando o bom desempenho dos 

servidores e as organizações, sem perder de vista os pontos fortes da burocracia que 

garantem o mérito, a igualdade e a impessoalidade no tratamento da coisa pública. É 

primordial que o burocratismo não iniba a criatividade nas organizações do setor público. 

Segundo Paulo Roberto Motta (1989, p. 74), "a criatividade é uma característica 

que existe em todos os indivíduos e não uma qualidade inata, propriedade de poucos." 
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Também segundo o autor, esse potencial pode e deve ser desenvolvido e transformado 

em novas habilidades individuais. Por mais que as grandes organizações, devido aos 

excessos de normas, cerceiem a iniciativa e a inovação, estas podem ser incentivadas 

através da abertura para circulação de idéias, participação no processo decisório, etc. 

No que diz respeito à estabilidade, é preciso ter cautela antes de assumir uma 

posição radical em relação à sua extinção, manutenção ou flexibilização. Mais do que 

simplesmente um direito adquirido dos servidores públicos, seu real objetivo visa 

proteger o servidor público contra eventuais perseguições e evitar que as organizações do 

setor público se transformem em cabides de emprego ou objeto de favores políticos ou 

pessoais. 

É necessário, sim, estabelecer critérios justos e eficientes para detectar possíveis 

abusos decorrentes desse dispositivo e estabelecer regras claras e objetivas para 

demissões por deficiência de desempenho. Mais uma vez, neste ponto, ressalta-se a 

importância da realização periódica de avaliações de desempenho, evidentemente 

elaboradas dentro de padrões de mérito e eficácia. 

Como pode ser mais uma vez evidenciado, todas essas questões não representam 

pontos isolados; na verdade, estão intrinsecamente correlacionados exercendo constante 

influência um sobre o outro. Portanto, qualquer proposta que envolva algum desses 

fatores terá que ser pensada com base em sua repercussão sobre os demais. 

No entanto, antes que se possa pensar em buscar uma solução, é importante 

verificar se existe, efetivamente, e por parte de todos os atores envolvidos - sociedade, 

servidor e Governo - uma vontade forte e incisiva de reverter o quadro hoje existente. 

Sem essa premissa, qualquer ação, por mais forte que possa ser, correrá o forte risco de 

representar mais um insucesso na história da administração pública brasileira. 

Ao longo da história de nosso país, pode-se perceber que quando se faz 

necessário, o povo brasileiro exerce seu direito de cidadania, sente-se efetivamente 

responsável pelo processo e vence obstáculos, atingindo resultados, muitas vezes 

melhores do que o esperado. Exemplos disso se evidenciaram recentemente na luta contra 

a epidemia da dengue no Estado do Rio de Janeiro e na vitória contra o "apagão" 
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ameaçado pelo setor energético no ano de 2002. Assim sendo, estimular a sociedade 

brasileira, na qual inclui-se o próprio servidor público, a participar do processo de 

reversão da atual crise, pode ser talvez uma das únicas alternativas para uma possível 

solução do problema. 

É importante, no entanto, que haja transparência e seriedade nesse processo, e que 

sejam tomados os devidos cuidados para que a sociedade não seja meramente induzida a 

agir em prol de grupos de interesse cujos objetivos reais podem estar bem distantes do 

bem-comum. 

Só se poderá, portanto, começar a falar em efetivo desenvolvimento a partir do 

momento em que o setor público volte a ter credibilidade e cumpra sua missão, 

garantindo um sistema eficiente de mérito, a igualdade de oportunidades e um maior 

nível de desempenho para a máquina pública, que deve manter-se essencialmente a 

serviço do cidadão brasileiro. 
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9 - GLOSSÁRIO 

ACCOUNTABILITY: Termo ainda não oficialmente traduzido para o idioma 

português, que significa o senso de responsabilidade entre a burocracia e a sociedade, ou 

seja da administração pública para seu público, no que diz respeito a democracia, 

igualdade, dignidade humana, participação e representatividade. 

BUROCRACIA: Termo utilizado para definir os preceitos constantes da teoria 

de Max Weber, que identifica certas características da organização formal voltada 

exclusivamente para a racionalidade e para a eficiência. 

CABIDE DE EMPREGOS: Termo utilizado para fazer referência ao modo anti

ético através do qual, algumas vezes, os órgãos da Administração Pública eram utilizados 

como geradores de empregos em troca de favorecimentos políticos ou de outra natureza. 

CULTURA ORGANIZACIONAL: Termo utilizado para definir a maneIra 

como as organizações visualizam a si mesmas e a seu ambiente; o cotidiano do 

comportamento observável ; o modo como as pessoas interagem, a linguagem e os gestos 

utilizados, os rituais, rotinas e procedimentos comuns. 

DESEMPENHO - a execução de um trabalho, atividade, empreendimento, etc. 

que exige competência e/ou eficiência. 

ESTABILIDADE: Termo utilizado para definir a garantia de emprego concedida 

aos servidores públicos, não permitindo demissões por razões políticas ou qUaisquer 

outros motivos que não sejam àqueles previstos em lei. 

MÉRITO - merecimento; a qualidade que toma alguém digno de prêmio, estima, 

apreço ou de castigo ou desprezo. 

MISSÃO - Finalidade e objetivos da organização. Comprometimento da 

organização com a sociedade A missão das organizações públicas encontra-se 

formalmente definida em seus estatutos. 
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REGIME JURÍDICO: Termo utilizado para definir o regimento que abrange o 

conjunto de direitos e deveres dos servidores civis da União, das autarquias e das 

fundações públicas federais. 

SERVIDOR PÚBLICO: Termo utilizado para definir todos os servidores civis 

da União, das autarquias e das fundações públicas federais. 


