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Apresentação

A proposta do trabalho é de analisar o processo de modernização da Administração

Tributária a partir do que ocorreu na Secretaria dos Negócios da Fazenda do Estado de São

Paulo. A proposta é uma tentativa de compreensão e contextualização do fenômeno

segundo os cânones da "nova Administração Pública" e do que efetivamente tem ocorrido

em outros lugares.

No primeiro capítulo foi apresentada a questão da modernidade, da crise e propostas

de superação do paradigma da Administração Pública.

Como instrumental para entender o processo de mudança que está acontecendo

propõe-se a Teoria da Ação Comunicativa de Jürgen Habermas. A escolha do método

habermasiano justifica-se pela abrangência de sua teoria que mescla tanto elementos da

teoria da ação quanto da sistêmica, permitindo o entendimento das estrutura

organizacionais e dos comportamentos individuais.

Nos capítulos seguintes, 3 e 4, procura-se mostrar quais são as principais técnicas

portadoras desta modernidade da administração pública e apresenta-se uma breve análise

do que ocorreu em alguns 'países.

Passa-se a seguir à apresentação e análise do projeto de modernização da Secretaria

da Fazenda de São Paulo. Nele podem-se visualizar tanto os problemas de uma tradicional

organização pública e as tentativas de entender e superar os problemas, detectados segundo

os parâmetros de uma organização internacional, o Banco lnteramericano de

Desenvolvimento, como os princípios e orientações da modernização já em curso no país.
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1. Introdução

A questão do Estado deve ser pensada considerando-se os acontecimentos recentes

como a dissolução das economias do leste europeu, a crise fiscal do Estado previdenciário

na maioria dos países industrializados, os conflitos civis que tem levado ao

desaparecimento de Estados e a conseqüente necessidade de amparo de suas populações.

Com a mudança do mundo, também tem mudado a nossa concepção de Estado e de seu

papel no desenvolvimento econômico e social. O desenvolvimento que parecia a principio

uma questão de método, em que bastava a aplicação de técnicas com o auxílio de bons

técnicos, parece que não funcionou em todos os países. O bem da sociedade nào foi

alcançado e os esforços para a correção de falhas do mercado redundaram em fracasso. Não

se obteve os resultados previstos, perdeu-se a confiança de investidores e de eleitores,

houve margem para corrupção e não se conseguiu superar os atrasos no processo de

desenvolvimento.

Neste processo de análise, deveremos também considerar o processo de

globalização dos mercados com a integração das economias, onde a discricionariedade dos

Estados reduz-se devido a uma maior padronização da forma e do processo de produção

realizado pelos agentes econômicos internacionais. Os tributos, as normas de investimentos

e as diretrizes que determinam os investimentos locais não poderiam estar em

desconformidade com os padrões de uma economia globalizada. O capital deveria

encontrar, aonde quer que se dirija, condições seguras e conhecidas para se estabelecer.

Desta maneira, os Estados viram-se frente a novos desafios e foram solicitados a

desempenhar novos papéis. Além do tradicional papel de fornecedor das condições

necessárias para o desenvolvimento econômico e social, eles deveriam agora também

desenvolver funções para facilitar e regulamentar as inversões do capital. Assim vários

países depararam-se com um gigantesco Estado do bem-estar difícil de ser administrado,

enquanto a sociedade solicitava novos e melhores serviços. Ao mesmo tempo, os agentes



econômicos e os cidadãos insatisfeitos com a Administração Pública deficiente exigiam

transparência na forma de conduzi-la.

Com a redefinição da sociedade e com a determinação agora dada pelos agentes

econômicos globalizados da forma de produzir em detrimento dos Estados nacionais, foi

necessário reformar os Estados. A solução não é a de um Estado mínimo mas a de um

Estado que funcione melhor e que tenha mais poder de execução podendo efetivamente

fomentar a ação coletiva. O Estado deve ser um parceiro confiável no desenvolvimento do

país. O Estado deve primeiramente ajustar a sua função à sua capacidade afim de que possa

fazer bem aquilo que é capaz para num segundo momento, fortalecer a suas instituições,

com normas e controles mais eficazes, de combater à corrupção, sujeitando-se a uma maior

concorrência, para tomar o Estado mais sensível a demandas da população.'

Os processos de reforma estão ocorrendo nos países industrializados, onde se

procura adaptar o Estado às necessidades da economia e da sociedade. Os exemplos

mostram que é possível efetuar mudanças. Muitos Estados procederam mudanças em suas

políticas macroeconômicas. Entretanto, só estas mudanças não são suficientes. Outras

mudanças que afetam as estruturas institucionais criadas para diferentes fins deverão

ocorrer para ajusta-la ao novo contexto. É preciso mudar as políticas antigas e as estruturas

arcaicas, não mais eficientes e custosas de manter.

Face as mudanças ocorridas na sociedade e na economia, é necessária a substituição

dos paradigmas dos Estados. Neste novo paradigma, alguns fatores devem ser considerados

ao pensarmos este novo modelo teórico para o Estado. Sem o Estado, um efetivo

desenvolvimento tanto social quanto econômico é dificil de ocorrer. Mas o seu papel está

mudado, ele não tem autonomia na condução e determinação das orientações a serem

tomadas, até porque elas estão dadas por fatores externos. Desta maneira, ele deverá atuar

mais como um parceiro e um facilitador dos processos de desenvolvimento. Deverá ter

claro que, de agora em diante, quem determina as diretrizes e os objetivos são os agentes

econômicos. A sua função será de complementar e suprir as deficiências do mercado,

Banco Mundial. Relatório sobre o desenvolvimento mundial 1997. Washington, Banco Mundial, 1997
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propor políticas econômicas que permitam um crescimento econômico sustentado e que

também tenham, como preocupação, a redução das desigualdades sociais.

o Estado precisará usar os recursos públicos disponíveis de forma mais eficiente

para prover os bens e serviços destinados à coletividade. Para tanto será necessário que os

países redistribuam os gastos e dispêndios efetuados de maneira a utilizar com mais

eficiência os seus recursos. O primeiro passo seria a adoção de uma mudança institucional

que permitisse um enfoque mais abrangente na prestação de serviços, possibilitando a

participação da iniciativa privada e restringindo a sua atuação na prestação daqueles

serviços que fossem incontestavelmente de interesse coletivo. Desta maneira, ao

procedermos essa triagem poder-se-ia separar, entre as atividades aquelas que pudessem ser

efetuadas e executadas pelos setores privados e aquelas que são mais importantes para a

coletividade. Separar dentre as que devem ser realizadas pelo setor público aquelas cujo

financiamento deve ser público mas, a execução do serviço pode ser efetuada pelo setor

privado, aproveitando-se da concorrência proporcionada pelo mesmo.

A inovação técnica tem transformado constantemente e de forma irreversível a

sociedade industrial. O dado mais evidente é a mudança dos processos produtivos de bens e

serviços com a automatização que consiste num claro melhoramento da utilização dos

recursos naturais e humanos (instrumentos típicos da lógica de mercado, obviamente). Ao

transportar esse modelo para a Administração Pública, a questão que se coloca é a de como

se pode adotar essas novas tecnologias da organização industrial sem um efetivo parâmetro

crítico de seus insucessos, como a forma de produção e a organização do trabalho, por

exemplo. Sem dúvida, a Administração Pública precisa dessa tecnologia, desde que

adequada à sua lógica e que efetivamente traga vantagens quanto ao desempenho de suas

funções, observando os direitos básicos constitucionais e atendendo as exigências dos

cidadãos de maneira mais rápida e eficiente.

A adoção de técnicas administrativas como "benchmarking", "reengenharia",

"qualidade total", originárias do setor privado da administração de empresas, fruto de um

ambiente extremamente competitivo, tem feito, no entanto, parte do receituário dos
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programas de reformas administrativas prescritas por diferentes organismos internacionais.

A elas são acrescidas as tradicionais técnicas, por exemplo: da organização e métodos; da

administração de pessoal; e do planejamento estratégico, dentre outras, todas visando a

eficiência da Administração Pública. O que se nota é que a transposição de soluções

técnicas' e tecnológicas não resolve problemas práticos. Pelo contrário aumenta a cisão da

Administração Pública no que toca as esferas social, político e cultural.

Segundo alguns críticos, esta excessiva tecnificação da Administração Pública tem

de fato sido disfuncional, quando pensada somente na ótica da redução de custos a curto

prazo, despreocupando-se com o bem estar social.' Mas com o processo de mudança e

dinamização das sociedades contemporâneas são necessárias alterações na estrutura e na

forma de agir do Estado para contemplar novas demandas. quer seja com a introdução de

novas técnicas, quer com a alteração da legislação. Segundo o Relatório sobre o

desenvolvimento mundial /997 do Banco Mundial, que desde 1990 financia projetos para a

modernização da administração do setor público, a solução para o problema não é a de um

Estado mínimo, mas a de um Estado que funcione melhor e que tenha mais poder de

execução, podendo efetivamente fomentar a ação coletiva.

"A Administração Pública e expressão direta do governo e das forças que dirigem o Estado. A sua
eficiência não depende de fatores externos, das condições geopolíticas ou da riqueza natural. Ainda que
uma nação pouco favorecida destes pontos de vista pode encontrar em um eficiente aparato administrativo
um elemento de equilíbrio e progresso. Vice-versa, a crônica incapacidade de obter um adequado e correto
funcionamento é um sintoma gravíssimo e implacável dos limites históricos da classe que dirige o Estado"
In MAMMONE, Bruno. Riforma e pubblica amministrazione. Roma, Raffaello Luciani, 1978, Pag 189

Não somente as experiência aqui realizadas, sobretudo nos outros países, mostram a natureza ilusória em
se atingir a eficiência e a eficácia dos sistemas públicos com somente a introdução da administração
gerencial e dos processos de racionalização. O resultado obtido, mais do que uma real economia o um
aumento de produtividade, freqüentemente tratavam de questão genérica do corte de recursos aos quais
correspondia uma redução da qualidade das prestações e do nivel de difusão dos serviços de foram a
ameaçar efetivamente o respeito aos direitos mais elementares do cidadão (basta pensar no direito a
saúde). Tal abordagem, chamada de otimização, levam de fato, a criação da cultura gerencial de tipo
especialista, em nada preocupada com o "bem estar social" e pouco propensa a aceitação do risco e a real
inovação, de forma míope, preocupada com a obtenção de poupança imediata mais que sobre o longo
prazo, com inevitável conseqüência de perder a capacidade de aproveitar da oportunidade oferecidas pelos
novos tempos." (Pag 12 e 13) in ARCURl, Felite Paolo. Pubblica amministrazione e cambiamento
roganizzativo. Milano, Franco Angeli, 1994.

4



A discussão acerca do processo de modernização do Estado deve ser observada e

analisada tanto nos aspectos técnicos quanto nos práticos, tomando-se o cuidado de separar

e entender as duas questões e observar o Estado, não só sob um único ponto de vista, mas

procurando visualizá-lo também sob o ponto de vista de todos os atores envolvidos. A

questão da função do Estado deve ser revista, repensada e analisada, reconsiderando-se suas

relações com a economia e o processo de reorganização dos mercados. O seu papel de

condutor da economia deve ser esclarecido, bem como as doutrinas e os modelos que

justificaram a sua forma de atuar. Uma das questões exemplificativas trata sobre como as

sociedades deveriam alocar todos os seus recursos em algumas metas macroeconômicas,

que conduziriam inevitavelmente, em uma etapa posterior, à solução dos problemas sociais.

O pressuposto é de que o crescimento econômico, fomentado pelo Estado, derramar-se-ia

sobre toda a população. Assim o Estado, caudatário deste modelo teórico, deveria fomentar

o desenvolvimento econômico, pois este também solucionaria os problemas sociais,

observada somente uma questão lógica e temporal.'

Esta discussão sobre o papel do Estado, sobre a sua efetividade, sobre sua forma de

atuação, em que áreas, e qual a melhor forma desta atuação é a proposta do trabalho a ser

desenvolvido. Com a progressiva inclusão da ciência em nossa civilização, as leis da

autoreprodução exigem das sociedades industriais o domínio técnico da natureza e a

administração eficiente dos indivíduos em todos os seus âmbitos. Neste sentido deve-se

perguntar qual Estado, que se deseja: um Estado minimalista - Estado proposto pelos

neoliberais, sem nenhuma ingerência na economia ou na sociedade - ou um outro Estado

que obtenha melhores resultado na tarefa de manter e erradicar a pobreza e responder às

mudanças.

4 KLIKSBERG, Bernardo. O desafio de uma exclusão: para uma gestão social eficiente. São Paulo,
FUNDAP, 1997.
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Um dos primeiros passos ao se estabelecer o processo de análise e desvendar os

pressupostos dos modelos apresentados pelos diversos interlocutores quanto ao modelo de

Estado que devemos ter. Para esclarecer a discussão sobre o que é o Estado, devemos

defini-lo na concepção dos vários modelos prescritivos para assim podermos orientar a sua

reforma e o seu reposicionamento dentro da sociedade. Desta maneira, dentro de cada

concepção, teríamos vários pressupostos estabelecidos que permitiriam discutir as várias

possibilidades práticas do Estado.

Estas considerações não partem de uma abstração genérica. Devem ser feitas

considerando-se as efetivas condições sociais e econômicas dadas. Há necessidade de

pressupormos que os modelos devam levar em consideração as características específicas

de cada local e ao mesmo tempo contemplar características internacionais, levando à

conclusão de que será difícil chegarmos a um modelo único.

Um dos temas mais debatidos na Administração Pública, é o da modernização da

gestão pública, no qual se discuti os problemas e as suas soluções. A modernização é

compreendida pelas seguintes alternativas: a privatização de atividades exercidas pelo

Estado, a concessão de atividades ao setor privado, a utilização de agências não

governamentais e outras propostas para uma atuação eficaz da Administração Pública.

Assim a reforma do Estado é sugerida para que ele tenha instrumentos para atuar dentro do

contexto da globalização, mesmo com a perda do grau de autonomia e de sua capacidade de

implementação de políticas próprias. Desta forma, tem-se apresentado e discutido dois

conceitos para nominar e definir estes desafios: o de governabilidade; e "governança" ou

capacidade de governar . Eles procuram discutir quais são os requisitos políticos e técnicos

para o Estado enfrentar os desafios e a complexidade do sistema político e econômico

decorrentes de um maior grau de intercâmbio e internacionalização econômica.

Mas as soluções e as propostas que vêm sendo apresentadas devem ser analisadas e

criticadas. Devemos questionar as soluções transportadas das organizações privadas para as

públicas. Devemos questionar a modernização como simples introdução de nova

tecnologia, devemos questionar a falta de um modelo consistente, como se a reforma fosse
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simplesmente selecionar algumas medidas disponíveis e pretensamente entendidas como

"modernas". Repensar o governo é urna necessidade clara e, para tanto, seria necessário

qualificar melhor os recursos humanos, buscar uma gestão preocupada com resultados, com

centralização normativa e descentralização operacional. Todos procuram dar mais eficácia

à gestão pública que transforme o setor público e inove, visando atingir uma administração

"gerencial" .

Dentro desta nova concepção discute-se também quais deverão ser os papéis

desempenhados na relação Estado e sociedade civil. O modelo normativo deverá ser

questionado para constituir o efetivo papel de regulador de atividades privatizadas e

possibilitar maior participação dos cidadãos na gestão pública. A regulação das atividades

deve coadunar-se com as ações de interesse público, procurando recuperar princípios, que

possibilitem condições para uma efetiva democratização. A profissionalização da função

pública também é defendida como um instrumento da modernidade. Questiona-se a

estrutura de recursos humanos comparando-se com a estrutura de outras organizações,

apontando-se a falta de carreira, a pouca variação salarial entre o ingresso e o final de cada

carreira, a ausência de política salarial, a ausência de capacitação permanente, a falta de

controle de desempenho. São propostas: a formação de gerentes públicos, a capacitação e

atualização permanente da Administração Pública e uma gestão mais eficaz e adequada dos

recursos humanos.

O processo de esgotamento e crise do modelo de Estado vigente ocorre em grande

parte da América Latina. Várias soluções estão sendo implementadas e discutidas nos

vários níveis institucionais de governo. Assim ao propor a "reinvenção" do governo

deveremos ter clareza das desigualdades existentes na sociedade e exigir que os propostas

não estejam restritas a mudanças técnicas.

No Brasil, a eleição do Presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1994, significou

a opção por um modelo de gestão do Estado alinhado com as mudanças econômicas

internacionais. A partir dessa eleição, sob o impacto da globalização e com o agravamento

do déficit fiscal, o Brasil passou a rever o modelo de Estado baseado na política econômica

7



de substituição de importações, com uma forte atuação nos setores de infra-estrutura,

calcada no protecionismo da economia nacional, como era característica a partir dos anos

50, segundo os modelos desenvolvimentistas elaborados pela Comtsstôn Economica para a

America Latina (Cepal) para as economias dependentes que foram postos em prática e

transcorreram durante o período da ditadura militar, de 1964 a 1989.

Nos anos 90, os governos dos Estados nacionais tiveram que equacionar a crise

fiscal, procurando obter o ajuste fiscal e melhorar a Administração Pública para gerir com

mais eficiência o aparelho do Estado dentro do novo contexto econômico mundial em que

se acirram as competições. A proposta brasileira de uma reforma social democrata do

Estado "propõe aumentar e aprofundar a governança do Estado, ou, seja a sua capacidade

financeira e administrativa de transformar em realidade as decisões de governo. 5

o processo de reforma do Estado brasileiro foi desencadeado pelo Plano Diretor da

Reforma do Aparelho do Estado, de 1995, elaborado pelo Ministério da Administração e

Reforma do Estado (MARE), da Presidência da República, a partir dos modelos de

reformas do aparato estatal dos países da Organization for Economic Co-operation and

Development (OCDE). Uma das questões apontadas por este documento foi a de que o

modelo de Estado burocratizado existente no país, voltado quase que totalmente para as

funções procedimentais, seria o causador da sua própria crise de legitimidade - quer em

âmbito federal, quer em estadual. O Plano propunha como forma de resolução desse

impasse a modernização administrativa que, grosso modo, seria possível através da

concessão à iniciativa privada de funções e atividades anteriormente exercidas pelo Estado

- na esteira dos princípios do neoliberalismo, desnecessário dizer -, e da racionalização de

sua esfera específica de atuação - restrita aos serviços considerados essenciais, como por

exemplo, saúde e educação.

5 BRESSER Pereira, L.c. Reforma do Estado e administração pública gerencial. Rio de Janeiro, Fundação
Getúlio Vargas, 1998. Pag 11
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A partir do Plano Diretor foi alterada a Constituição Federal pelo Congresso

Nacional, em ]998, alteração esta que foi denominada Reforma Administrativa. Dentre

outras medidas aprovadas, poderíamos citar: descentralização e delegação de atividades,

executadas pela Administração Pública, às organizações sociais , entidades sem fins

lucrativos, custeadas pelo Estado que realizariam serviços sociais e científicos, ou às

agências executivas que realizariam os serviços de controle e fiscalização do Estado;

mudanças no regime de trabalho dos servidores públicos, pretendendo romper com as

políticas corporativistas e injustas; criação de contratos de gestão, visando o controle dos

resultados da gestão pública; indicadores de desempenho, e a implantação de uma política

de qualidade total.

As administrações púbicas brasileiras de todos os níveis de governo iniciaram

projetos de reformas e de melhoramento dos seus processos de trabalho, observando o

diagnóstico e as premissas de mudanças dadas pelo Plano Diretor do governo federal.

Assim surgiram programas de modernização para aumentar a eficiência da administração

em várias instituições públicas.
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2. As sociedades modernas, as organizações e a questão do sentido

A partir da Revolução lndustrial, o progresso humano vem sendo determinado e

avaliado pelos técnicos apenas quanto à capacidade produtiva, em detrimento do progresso

na ilustração e na autodeterminação individual. Os avanços técnicos, por sua vez, não se

traduzem unicamente em bem-estar e progresso. E, as questões práticas atuais são

determinadas pelo sistema de nossas realizações técnicas, que tem provocado problemas

práticos, e patologias ou crises sociais e individuais. Uma das causas dessa patologias é a

pouca consciência do status das diferentes estruturas de sentido que dão significado a vida

dos indivíduos. Desta forma, o sentido da vida e das instituições , como por exemplo o

Estado e sua administração, precisam ser estudado e reavaliado segundo critérios de sua

racionalidade própria, para identificar as distorções ocorridas e possíveis tentativas de

redirecionamento.

Diversos estudos explicam como são construídos e mantidos os sentidos e o

significado do Estado e da Administração Pública, mas não questionam porque são

definidos desta forma e a que interesses atendem. Essa ausência de auto-reflexão, ou ainda,

da necessidade de interpretar as orientações que dirigem as nossas ações é provocada pelo

enfraquecimento de práticas comunicativas orientadas ao entendimento.

O objeto das ciências sociais e as instituições se transformam no curso da evolução

social. O Estado e sua administração se enquadram nessa lógica de transformação devido,

principalmente, a crescente importância das organizações nesse processo evolutivo.

Originalmente, os indivíduos criam sua própria realidade por intermédio de objetos

simbólicos estruturados. O sentido destas realidades segundo HABERMAS6
, se forma

6 HABERMAS, Jürgen. Teoria de la accion comunicativa. Madrid, Taurus, 1987, 1v. p.154.

10



através de regras generativas consensuais, que os sujeitos fazem uso para produzir seu

plexo de vida na sociedade. Por isso a importância do sentido se deve a sua particular

propriedade no processamento individual e social da realidade dos indivíduos.

o sentido do Estado é uma premissa necessária para a análise e o estudo da

Administração Pública. O processo de desenvolvimento dos países sempre esta relacionado

ao conceito de modernidade. Assim propomos, neste capítulo, refletir sobre a possível

contribuição do pensamento de Jürgen HABERMAS ao estudo do processo de

desenvolvimento de nossa sociedade e da função desempenhada pelo do Estado. Nos

capítulos seguintes, analisa-se o ocorrido nas mudanças da Administração Pública nos

países desenvolvidos para o entendimento da natureza e evolução das suas estruturas de

sentido do aparato estatal brasileiro e da discussão da sua forma de atuação.

Desde o fim do século XVIII, o positivismo impôs-se nas ciências SOCiaiS

estabelecendo a firme distinção entre conhecimento empírico e juízos de valor, e,

conseqüentemente, a separação entre conhecimento e interesse, o que possibilitou a

reflexão sobre as relações entre teoria e prática. A princípio a prática refere-se a aspectos

importantes para uma vida boa e verdadeira. Ocupa-se dos aspectos do mundo da vida dos

grupos particulares e dos indivíduos socializados, centrando-se a sua atenção no eu pré-

interpretado com bases em categorias de linguagem ordinária específica de cada grupo

social. A teoria, deve explicar as condições históricas que possibilitam o estudo do âmbito

objetual pesquisado, assim como o seu uso possível dentro do seu contexto histórico. Em

outras palavras, uma teoria deve ter utilidade prática.

Por outro lado, a técnica refere-se tanto ao conjunto de meIOS (por exemplo,

instrumentos, máquinas e robôs) que permitem realizar eficazmente os objetivos, quanto ao

sistema de regras que determina a ação racionalmente adequada com vista a fins.

Teoricamente, a tendência tem sido responder perguntas práticas com recomendações

técnicas, sem considerar, porém, que a solução de problemas técnicos tem provocado

problemas práticos ou vitais.
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Fazendo uma análise da situação atual da sociedade, constata-se corno se

introduzem prioridades definidas em termos econômicos, que não podem depender de um

processo discursivo de formação de um consenso geral. E por isto, a política hoje adota a

forma de tecnocracia, assim também tomando cada vez mais dificil excluir as questões

práticas transcendentais de uma opinião pública despolitizada em conseqüência da erosão, a

longo prazo, das tradições culturais que assegurem o comportamento do indivíduo. Os

problemas práticos numa sociedade concebida em termos econômicos ou científicos não

podem ser resolvidos de forma racional devido à limitada reflexão inerente à racionalidade

técnica. Uma teoria dirigida à explicação das formas de conduta na sociedade, ao contrário

de urna consciência coletiva consistente, dificulta o consenso dos aspectos práticos,

substituindo-os por um controle técnico do destino dos indivíduos.7

Nas sociedades capitalistas modernas, os problemas práticos são usualmente

traduzidos em questões técnicas a ponto de regras técnicas começarem a predizer não

apenas ações instrumentais mas também ações sociais. As regras técnicas que dirigem as

operações administrativas, por exemplo, são regras técnico-preventivas. A administração

fica assim, sob o controle de especialistas, livre de qualquer discussão pública ampla, aberta

a todos os membros da sociedade e, conseqüentemente, livre da necessidade de consenso.

Nesta ótica, o sentido e, especificamente, o sentido do trabalho nas organizações

assume relevância nos estudos organizacionais. Isto se deve à sua particular propriedade no

processamento individual e social da realidade dos indivíduos. No entanto, uma percepção

e interpretação pouco claras da realidade, provocadas por distorções comunicativas,

dificulta e até impedem este processo. Segundo HABERMAS, as distorções comunicativas

e a coisificação da prática comunicativa cotidiana são conseqüência da colonização do

mundo da vida, conjunto de valores e significados compartidos por um grupo social, pelos

sistemas burocrático e econômico e do empobrecimento cultural que, por sua vez, são

produto do padrão seletivo de racionalidade capitalista moderno."

7 HABERMAS, Jürgen. Teoria de la acción comunicativa. Madrid, Taurus, 1987, 2v.
8 HABERMAS, Jürrgen. Teoria de la acción comunicativa. Madrid, Taurus, 1987, 2v.
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o processo de modernização capitalista está caracterizado por certo tipo de

fenômenos produzidos pelo desacoplamento entre sistema e mundo da vida. Por isso, a

definição de sociedade nos níveis de sistema e mundo da vida está fundamentada numa

teoria da evolução social que, além de distinguir entre racionalização do mundo da vida e

aumento da complexidade sistêmica, permite fazer uma análise histórica da inter-relação

entre duas perspectivas considerando suas mudanças e contradições. 9

Do ponto de vista sistêmico, nas sociedades primitivas, o mundo da vida está

incorporado a um sistema social pouco diferenciado. Neste tipo de sociedade, o nível

tecnológico e o status do desenvolvimento das forças produtivas é baixo; a divisão do

trabalho não de baseia nas habilidades técnicas dos seus membros, que se dedicam para a

sua subsistência, a atividades como a caça, a pesca, a guerra, entre outras to

Neste contexto, o intercâmbio econômico não exige a criação de estruturas (por

exemplo, a empresa privada nas sociedades modernas) uma vez que as regras de

intercâmbio de objetos de valor são baseadas em aspectos religiosos ou de parentesco,

sendo difícil diferenciar os bens econômicos dos não econômicos. Nesse sentido, os

mecanismos de integração sistêmica estão ligados a âmbitos de integração social (mundo

da vida), onde o mecanismo de integração social é o entendimento lingüístico.

o estímulo para uma diferenciação social (no mundo da vida) origina-se sempre no

âmbito da reprodução material (sistema). Quando a eficácia na utilização de meios e a

economia de gastos converte-se nos critérios de produção de bens, a determinação

funcional de tarefas é motivada, o que produz uma diferenciação de resultados, como o

aumento da complexidade sistêmica.11 Surge, então a idéia de cooperação baseada na

divisão do trabalho. A fim de intercambiar os bens ou resultados do trabalho, é necessária

uma combinação eficiente de tarefas, que exige uma delegação de mando ou poder na

tarefa de organizar.

•

9 Vide HABERMAS, Jürgen. Para a reconstrução do materialismo histórico. São Paulo, 1999, 247p.
Especificamente "O materialismo histórico e o desenvolvimento das estruturas normativas, p. 11-46, e
"Para a reconstrução do materialismo histórico" p. 111-62.

la HABERMAS, Jürgen. Teoria de la acción comunicativa. Op. Cit. 2°v. p. 225.
11 HABERMAS, Jürgen. Teoria de la accion comunicativa. Op. Cit. 2°v. p. 226.
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Neste ponto, o padrão seletivo de racionalidade é percebido unicamente nas

sociedades que se preocupam em dar forma à institucionalização do poder de organização e

às relações de intercâmbio, o que produziu uma progressiva divisão do trabalho.

Nas sociedades primitivas pré-estatais existe uma íntima relação entre sistema e

mundo da vida e entre os componentes estruturais próprios do mundo da vida. A alta

congruência entre instituição, visão de mundo e indivíduo reflete-se no fato de a visão de

mundo estar próxima das pessoas, e dela integrar a ordem institucional, produzindo tanto

unidade de sentido quanto estruturas de sentido vitais individuais. Nesta ótica," os padrões

de ação que as instituições fornecem e a interpretação dos mesmos encontram sua aplicação

na configuração de estruturas de relevância subjetiva e na integração delas na totalidade de

sentido de uma identidade pessoal." 12

o aumento da racionalização do mundo da vida durante o processo evolutivo exige

uma generalização dos valores ou orientações valorativas. Nas sociedade primitivas, as

estruturas de parentesco determinam o prestígio e a influência, onde os membros da

sociedade obedecem aos grupos de maior status, preenchendo assim uma determinada

expectativa de comportamento. Aqui, a validade das normas baseia-se nas ações rituais e

religiosas, ligadas ao mundo da vida.

Nas sociedades tradicionais ou estatalmente organizadas, a regulação de conflitos e

a legitimação da autoridade legal do estado baseia-se em normas e em decisões nelas

apoiadas. Surge aqui um sistema jurídico desvinculado do mundo da vida, onde o poder dos

juízes não ocorrerá a partir do prestígio, mas sim a partir da legitimidade da ordem jurídica,

resultando na obediência e na lealdade dos cidadãos para com esta ordem. Neste tipo de

sociedade, surgem os mercados de bens mediados por relações de intercâmbio, através do

dinheiro como meio.

12 HABERMAS, Jürgen. Teoria de la accion comunicativa. Op. Cit. 2°v. p. 220
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Nas sociedades modernas, a diferenciação do subsistema econômico através do

meio de controle que é o dinheiro, precisa estar ancorada no mundo da vida, provocando o

surgimento de um sistema de ação eticamente neutralizado que se institucionaliza nas

formas do direito privado, 13 capazes de gerar estruturas que complementam e legitimam a

organização capitalista: a institucionalização do trabalho assalariado e o Estado fiscal.

Em geral, no processo de evolução social, o aumento da racionalização do mundo

da vida e da complexidade sistêmica, leva novas perspectivas ao mundo da vida e sistema

que se diferenciam internamente um do outro, provocando um desacoplamento entre eles.

Nas relações de transformação entre essas duas perspectivas, cada nível de diferenciação

sistêmica exige uma transformação de base institucional do mundo da vida, ou seja, uma

transformação da moralidade e do direito.

Estabelecem-se novos níveis de diferenciação sistêmica, quando a racionalização do

mundo da vida alcança um patamar capaz de ancorar os novos mecanismos sistêmicos. A

racionalização do mundo da vida pode ser concebida também como uma progressiva

liberação do potencial de racionalidade que a ação comunicativa possui. Com isso, a ação

orientada ao entendimento ganha autonomia diante dos contextos normativos de ação do

mundo da vida. Mas também o mecanismo do entendimento, sobrecarregado, é substituído

por meios de comunicação não lingüísticos, como o dinheiro e o poder, provocando a

monetarização e a burocratização dos âmbitos do mundo da vida.

Desta forma, o paradoxo reside no fato de a transformação da base institucional do

mundo da vida (a moralidade e o direito) ser expressão da racionalização deste e, ao

mesmo tempo, possibilitar novos níveis de integração sistêmica.

Segundo HABERMAS a relação do indivíduo com o mundo se traduz a dois tipos

de ação: a ação comunicativa ou interação e o discurso e a argumentação. Na ação

comunicativa, os indivíduos tem uma atitude cotidiana no sentido de manifestar idéias e

opiniões naturais com base no mundo da vida. Em outras palavras, através de ações

13 HABERMAS, Jürgen. Teoria de la accion comunicativa. Op. Cito 2°v. p. 246
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comunicativas o indivíduo mantém uma relação com o mundo da vida. O discurso é o tipo

de fala que os indivíduos desenvolvem na tentativa de tematizar as pretensões de validade

problemáticas de uma emissão. Uma emissão, por sua vez, pode se referir a algo no mundo

objetivo com pretensão de verdade, a algo no mundo social com pretensão de retidão ou a

algo no mundo subjetivo com uma pretensão de veracidade. A prática do discurso é reflexo

da racionalidade inerente à pratica comunicativa cotidiana, que permite dar continuidade à

ação comunicativa. Ainda que o aumento da racionalização do mundo da vida ofereça

como alternativas a progressiva liberação do potencial da ação comunicativa, na qual a ação

orientada ao entendimento ganha autonomia, há sobrecarregamento do mecanismo do

entendimento que, conseqüentemente, é substituído pelos meios dinheiro e poder, nas

sociedades capitalistas, onde predominam.

A racionalização do mundo da vida não apenas possibilitou o aumento da

complexidade sistêmica, mas atualmente, esta complexidade chega ao ponto de imperativos

sistêmicos ultrapassarem os limites da capacidade de absorção do mundo da vida,

provocando sua instrumentalização e, conseqüentemente, patologias a nível da sociedade.

Dado o desacoplamento entre sistema e mundo da vida nas sociedades modernas,

através de processos de intercâmbios que decorrem dos meios sistêmicos, surgem novos

plexos funcionais desligados dos contextos normativos do mundo da vida, que se

independentizam na forma de subsistemas, permitindo a criação de âmbitos formalmente

organizados.

Desta forma, por intermédio dos meios sistêmicos dinheiro e poder, os subsistemas

economia e Estado diferenciam-se do sistema institucional mundo da vida, possibilitando

o surgimento de âmbitos formalmente organizados, ou organizações, onde se enquadram a

empresa capitalista e a administração moderna. A integração nestes âmbitos ou

organizações, por estarem desvinculadas do mundo da vida, não se dá por intermédio do

entendimento, mas sim dos meios sistêmicos não lingüísticos: dinheiro e poder.
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A concepção da sociedade nos níveis de sistema e mundo da vida permite-nos ter

um escopo mais amplo ao tentarmos entender e descrever os fenômenos sociais e

organizacionais. As organizações, sob a forma de empresas públicas ou institutos estatais,

tomam-se autônomas por sua desvinculação em relação às estruturas normativas do mundo

da vida. Isto faz com que, através de condições de pertinência globalmente aceitas, e por

meio da obediência generalizada, a organização tome-se independente das disposições de

ação concretas e, em geral, dos contextos particulares do mundo da vida, que, de outra

forma, afluiriam à organização com o pano de fundo socializante das personalidades

individuais dos seus membros. 14

A partir do seu nascimento, a organização capitalista desliga-se do mundo da vida,

e por isto materializa-se numa segunda natureza vazia de conteúdo normativo que surge

como algo no mundo objetivo, isto é, como um fragmento da vida social objetivada. Mas,

ao surgirem dissociadas do mundo da vida, as organizações fazem com que os indivíduos,

no seu papel de membro, sejam despojados de suas estruturas de sentido e motivação

individuais, podendo assim ser "motivado" a atuar a favor da organização. 15

Ao diferenciar os motivos e as estruturas de sentido do indivíduo e do seu papel

como membro da organização, questionamos no âmbito teórico e empírico o status da

compreensão dos motivos, das orientações, das ações e das estruturas de sentido que dão

significado à vida do indivíduo.

Nesta ótica, pelo fato das organizações modernas caracterizarem-se pela autonomia

diante do contexto normativo do mundo da vida, o sentido do trabalho não deve ser

entendido da mesma foram que, ou no mesmo nível do que o do sentido vital. Isto

pressupõe que os indivíduos tenham absoluta consciência, controle e autonomia das

atividades que realizam. Os indivíduos teriam que poder atuar com uma autonomia

suficiente dentro dos contextos normativos de ação e então passariam, alternativamente,

sem colocar em risco a sua própria identidade, dos contextos do mundo da vida aos

14 HABERMAS, Jürgen. Teoria de la accion comunicativa. Op. Cit. 2°y. p. 436
15 HABERMAS, Jürgen. Teoria de la accion comunicativa. Op. Cit. 2°y. p. 437
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âmbitos sistêmicos de ação formalmente organizados. Pressupõe, também, o

reconhecimento da burocratização e monetarização dos âmbitos da vida como tendência

atual das sociedades capitalistas avançadas.

Estes pressupostos devem ser válidos também quando falamos sobre o significado

da ação de estruturas de motivação no trabalho. No entanto, uma percepção clara e o

entendimento das estruturas de motivação e sentido, bem como a autonomia e o controle

dos indivíduos sobre suas ações, dependem de sua capacidade de entendimento, que, por

sua vez, depende da infra-estrutura comunicativa, atualmente ameaçada por duas

tendências: a colonização do mundo da vida pelo sistema e o empobrecimento cultural.

As causas das patologias e paradoxos da modernidade, segundo HABERMAS,

devem-se a colonização do mundo da vida pelo sistema. A colonização surge quando há

influência do sistema sobre os plexos de comunicação estruturados, ou seja, quando os

mecanismos de integração sistêmica expulsam os mecanismos de integração social dos

âmbitos nos quais a coordenação da ação, em função do consenso comunicativo, não tem

substituto.

Os estudos organizacionais, de organizações públicas e privadas, explicam como

são constituídos e mantidos os significados nas organizações, porém não questionam

porque são definidos dessa forma ou a que interesse atendem. A compreensão dos motivos

e das orientações pressupõe uma compreensão do sentido dos complexos culturais,

institucionais e sociais que, por sua vez, dão significado às ações que pretendemos

entender. Esta compreensão do sentido e do significado não pode ser reduzida somente a

explicações reducionistas psicológicas ou lingüísticas. Desta forma, as estruturas de sentido

começam a fundirem-se e a mesclarem-se devido a pouca consciência da natureza das

atividades que o indivíduo realiza e, por sua vez, é conseqüência da ausência de autonomia

para passar dos diferentes contextos de ação tanto do mundo da vida quantos do sistema.

Isso se reflete, especialmente, quando se começa perceber que tudo verdadeiramente

importante no plexo de nossas ações sociais parece funcionar por meio da lógica

burocrática e monetária.
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Com esta concepção da sociedade, HABERMAS abandona a filosofia da história e

o materialismo histórico, de Marx. Assim, o uso da Teoria da Ação Comunicativa, no

estudo das organizações privadas e estatais, permite visualizar a empresa capitalista e o

Estado como produtos do desacoplamento entre sistema e mundo da vida, e não como um

objeto natural e dado a priori. HABERMAS propõe uma teoria da evolução social, que,

além de permitir a conexão entre estruturas normativas e problemas sistêmicos, analisa

historicamente os espaços de manobra e possibilita apreender melhor as mudanças

estruturais e as contradições que provocam.

Uma das contradições é o padrão seletivo de racionalidade que acompanhou a

coisificação da comunicação cotidiana, ocasionada pela penetração das formas de

racionalidade econômica e administrativa no âmbito do mundo da vida, no qual o meio de

coordenação da ação é o entendimento, e que tenta resistir aos meios de coordenação da

ação, dinheiro e poder, destas praticas retificadas. Um novo modelo de Estado e

administração pública para o Brasil deve antes de tudo se preocupar com que os avanços

cognitivos e técnicos não quebrem a continuidade características dos nossos padrões

culturais e políticos, que não sejam simplesmente esquecidos pois, um desvio será um

retrocesso que terá seu preço a ser pago.
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3. A tendência evolutiva do setor público e a reforma institucional

3.1. Os ajustes estruturais nos serviços públicos: aspectos gerais e problemática
de fundo.

Instituições públicas são entidades jurídicas e econômicas nas quais se realiza a

organização política e administrativa de uma população sobre um território. Há uma

variedade de Estados de todas as formas e tamanhos, dependendo de uma combinação de

fatores que incluem recursos naturais, oportunidades de comércio e distribuição do poder.

A variação é devido à diversidade desses fatores que combinados ao longo do tempo

originaram diversos modelos de Estado. Hoje, temos o Estado expandido para todos os

lados, apesar dos eventos deste século - guerras mundiais, nacionalismos, fascismo e o

aparecimento e perecimento do modelo soviético - e tem-se a impressão de que o mundo

diminui de tamanho. Com o processo de mudança ocorrido na sociedade, a nossa

concepção do papel do Estado no desenvolvimento econômico e social, também está

mudando.

A maioria das tradições determinam ao Estado um papel no fornecimento dos bens

públicos básicos ( apesar de haver uma variação do peso atribuído aos bens públicos em

contraposição aos privados). Não existem dúvidas na utilização de recursos do Estado para

fornecer bens públicos essenciais e aumentar a produtividade privada. Assegura a provisão

de serviços básicos de educação e saúde e a infra-estrutura física necessária para atividade

econômica, protegendo o meio ambiente. O Estado continua a estabelecer as regras

formais, ou seja, leis e regulamentos que integram o arcabouço institucional de um país.

Essas regras formais, juntamente com as regras informais da sociedade, são as instituições

que regulam o comportamento humano. Alem dessas funções mínimas, porém, observa-se

uma grande divergência quanto ao papel apropriado do Estado na promoção do

desenvolvimento. Existem várias formas pelas quais o Estado pode melhorar os resultados
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do desenvolvimento econômico. Inicialmente pode proporcronar um ambiente

macroeconômico e microeconômico com incentivos para uma atividade econômica mais

eficiente. Também pode propiciar a infra-estrutura institucional com direitos que garantam

a previsibilidade capazes de incentivar o investimento eficiente a longo prazo. Entretanto

não se pode deixar de constatar que a intervenção do Estado veio desempenhar um papel

dinamizador do desenvolvimento e do crescimento dos mercados como o da Europa, do

Japão e da América do Norte.

Mas a história nos ensina também que o Estado pode causar danos enormes. O tipo

errado de regras pode prejudicar a criação de riqueza, até distorcendo os preços. Mesmo

que sejam benignas, as próprias regras podem ser aplicadas pelas organizações públicas -- e

por seus funcionários -- de maneira prejudicial. Potencialmente, porém, a maior fonte dos

danos infligidos pelo Estado é a incerteza. Se um Estado muda freqüentemente as regras ou

não esclarece as regras pelas quais ele próprio deve se guiar, as empresas e os indivíduos

não podem ter certeza hoje se o amanhã será lucrativo ou não, lícito ou ilícito.

Entretanto pode-se observar que a intervenção público teve características

semelhantes em alguns Estados. Permaneceram os Estados ainda pequenos, quando

comparados aos padrões modernos, quase até este século. Vários acontecimentos depois da

Primeira Guerra Mundial mostram esta mudança. Inicialmente a Revolução Russa, em

seguida, a Depressão dos anos 30, e por fim, a rápida dissolução dos impérios europeus, o

acontecimento provocado pela Segunda Guerra Mundial. O modelo surgido no pós-guerra'"

fundou-se em três pressupostos. O primeiro foi a necessidade de proporcionar beneficios

assistências àqueles que tiveram perda temporária da renda ou de outra privação. O

segundo, a instituição de uma economia com atuação dos setores público e privado, que

poderia implicar até na nacionalização de várias indústrias estratégicas. O terceiro era a

implantação de uma política macroeconômica coordenada a pretexto de que o mercado por

si só não poderia produzir resultados macroeconômicos (estabilidade de preços, equilíbrio

16 Banco Mundial. Relatório sobre o desenvolvimento mundial 1997. Washington, Banco Mundial, 1997, p.
22.
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orçamentário, políticas de emprego) estáveis que fossem compatíveis com os objetivos dos

indivíduos.

A gama de atividades executadas pelas instituições públicas, na metade do século,

abrangiam uma ampla provisão de infra-estrutura e serviços públicos, bem como um maior

apoio à educação e saúde. Recentemente, os governos dos países industrializados

duplicaram de tamanho e grande parte dessa expansão foi provocada por aumentos nas

transferências e subsídios. O envelhecimento da população acarretou o aumento dos gastos

em pensões e maior atenção com a saúde. Assim surge nos países desenvolvidos o Welfare

State, nos últimos cinqüenta anos que periodizou a intervenção de tipo social. Já no final

dos anos 70, o Wefare State, inicia a sua fase de declínio. Os motivos foram econômicos,

administrativos e ideológico-politicos. Do ponto de vista econômico a intervenção, criou

uma crescente demanda de oferta de serviços sociais em virtude da maior dificuldade de

obter recursos fiscais.

Nos países não desenvolvidos, esta maior presença do Estado teve sua contrapartida

na estratégia de desenvolvimento , implementada em vários países ao se tomarem

independentes, ressaltando a existência das falhas de mercado e atribuindo ao Estado um

papel destacado na sua solução. O planejamento centralizado, as intervenções corretivas na

distribuição de recursos e a mão forte do Estado no desenvolvimento da indústria eram

parte integrantes dessa estratégia. Acrescentou-se à mistura o nacionalismo econômico, que

seria promovido pelas empresas estatais e pelo incentivo ao setor privado nacional.

Na década de 50, a insuficiência de poupança necessária para financiar o processo

de industrialização nos países da América Latina era um entrave ao desenvolvimento. A

escassez de poupança resultava de serem estes países fornecedores de produtos primários

com modestos incrementos de produtividade, com deterioração nos termos de troca e da

impossibilidade de diminuir o consumo. Propunha-se o recurso ao capital estrangeiro (

poupança externa) como a fórmula mais indicada para se aumentar a taxa de investimentos

e a renda nacional até que cada país atingisse o nível de poupança suficiente para garantir

um processo de desenvolvimento auto-sustentado. Recomendava-se sobretudo os
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empréstimos governo a governo destacando o Estado como o centro racionalizador da

economia. A complementação da poupança doméstica com poupança externa tomou-se

recurso largamente utilizado pelas economias que almejavam um rápido crescimento

econômico. A industrialização era entendida como sinônimo de desenvolvimento e

percebia-se a impossibilidade de sua implantação como resultado de uma alocação eficiente

de recursos ditada pelo mercado.

Nos anos 60, os Estados já participavam de praticamente todos os aspectos da

economia, administrando preços e regulamentando os mercados cambial, financeiro e de

trabalho. Ao entrar na década de 70, os custos desta estratégia de desenvolvimento estavam

começando a se fazer sentir e ficaram subitamente expostos quando ocorreu a crise da

dívida nos anos 80 e houve a queda do preço do petróleo. No Brasil, no início dos anos 80,

tivemos juntamente com o esgotamento do modelo de substituição a crise fiscal do Estado,

a crise de balanço de pagamentos e a queda na taxa de crescimento do produto do país,

associadas altas taxas de inflação e à crescente proteção da indústria nacional, resultante da

impossibilidade de promover importações, em função da crise do balanço de pagamentos.

Começava-se a constatar o fracasso do governo e também o das empresas estatais,

por toda parte. Os governos iniciaram a adoção de medidas destinadas a reduzir o alcance

da intervenção do Estado na economia. Entretanto, os esforços para reequilibrar os gastos e

o endividamento do governo foram, às vezes, desordenados cortando setores

indiscriminadamente. Para pagar juros, os países com grandes dívidas submeteram-se a

uma grande redução dos programas de educação, saúde e infra-estrutura, com a mesma

freqüência dos cortes feitos em programas de baixa prioridade, no número de servidores

públicos e em empresas que davam prejuízo.

No final dos anos 80, no Brasil, tomava-se consensual a necessidade de abertura e

privatização, como os passos necessários para uma maior competitividade.

Lamentavelmente, os "aspectos positivos na contínua ação do Estado como alocador de

benesses e na limitada utilização dos preços como elementos de sinalização no processo de

alocação de recursos" foram ignorados e, embora, "desde bem cedo na história da

23



República" fosse "impossível que se enraizasse entre as tradições da classe dominante

brasileira qualquer crença extremada nas virtudes alocativas do mercado (. ..), prosperou a

adesão acrítico ao laissez jàire,,17 revi vido no discurso da globalização.

Em 1988, iniciava-se uma reforma liberalizante que sena ampliada em 1990.

Compreendia a eliminação, em julho desse ano, da lista de mil itens cuja importação estava

suspensa e dos programas anuais de importação por firma, a redução e uniformização das

alíquotas e a extinção dos regimes especiais de importação com algumas exceções.

Mas o que muita gente não compreendeu foi que as reformas só teriam sentido se,

além de fazerem funcionar melhor e mais livremente o mercado, fortalecessem o Estado,

contribuíssem para sua reconstrução, devolvessem a ele a capacidade de intervenção para

compensar as falhas e insuficiências do próprio mercado. principalmente nas áreas da

educação e da saúde, da ciência e da tecnologia.

o que não foi percebido em meio à crise foi que, para superá-la, era preciso, sim,

criticar o estatismo e o protecionismo anteriores, mas para isto não se justificava inverter a

direção, adotando-se uma atitude maniqueísta. Não era preciso negar um papel ativo para o

Estado no desenvolvimento econômico e na defesa do interesse nacional. As conseqüências

de uma rejeição do governo por excesso de controle começaram a transferir a atenção do

debate estéril, sobre Estado versus mercado, para uma crise mais fundamental que deveria,

de fato, ser objeto de análise e crítica, que diz respeito à efetividade do Estado. O

desenvolvimento, sob excessivo controle do Estado fracassou. Mas assim também

fracassará o desenvolvimento sem Estado. Sem um Estado efetivo, o desenvolvimento é

impossível.

Surge a critica de matriz liberal nos EUA, que afirma que não se pode realizar a

democracia a não ser num sistema competitivo fundado na disponibilidade da propriedade e

do capital. Diversos economistas analisaram a falência do Welfare State. Afirmava-se que

17ABREU, Marcelo P. A ordem do progresso. Rio de Janeiro: Campus. (1989), p.08.
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os problemas eram devidos: a gastos excessivos do Estado Social e dos seus beneficios; ao

efeito perverso do Estado Social; ou ainda por não se saber administrar o que fora criado.

A crescente complexidade da intervenção pública e o sobrecarregamento do

governo causaram uma super regulamentação. Aumentou-se enormemente o tamanho e o

alcance do governo, sobretudo nos países industrializados. A organização do trabalho

continuou burocratizada, muito mais preocupada em controlar, em evitar o uso arbitrário do

poder do que com eficiência e a eficácia.. Ainda deve ser ressaltado que além da

burocratização, os problemas deveram-se à crescente complexidade e interdependência dos

problemas e da política no âmbito da sociedade.

Assim, em alguns Estados, durante os anos 80, foram reduzidas suas taxas de

crescimento, chegando alguns deles a sofrerem uma efetiva redução. A redução da

intervenção do Estado resultou em alguns problemas que puderam ser visto neste contexto.

Com a redefinição da intervenção do Estado surgiu um problema crítico: melhorar o

funcionamento da Administração Pública. Os governos, superdimensionados e com

orçamentos sempre mais limitados, cada vez mais recorreram a mecanismos de mercado

para melhorar a prestação de serviços suscetíveis de competição, acompanhados de uma

efetiva capacidade reguladora.

Desta forma, entre a pressão pela diminuição dos recursos disponíveis e o aumento

da demanda de serviços, foi destacado o problema da eficiência e da qualidade dos serviços

prestados pela Administração Pública. Esta nova posição foi claramente representada no

livro Reinventando o governo de OSBORNE e GAEBLER (Osborne, Gaebler 1994): "não

queremos menos educação, menos estradas, menos assistência médica e não queremos mais

impostos. Queremos uma educação melhor, estradas melhores e uma saúde melhor sem

pagar um dólar a mais de imposto". Desta maneira, o problema consistiria em termos um

administração errada. Necessitaríamos nem de menos ou mais administração, mas somente

de uma administração melhor.
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Depois que foi declarada, há 18 anos, crise do Welfare State pela Organization for

Economic Co-operation and Development (OCDE) em 1981, e após uma serie de

intervenções desenvolvidos principalmente pelos países anglo-saxônicos, a atividade do

Estado na gestão da economia está sofrendo uma transformação, talvez semelhante àquela

sofrida após a Segunda guerra mundial com o desenvolvimento do Welfare State.

A nova fase de desenvolvimento do Estado não se caracterizaria por uma redução

da intervenção estatal mas por uma nova modalidade de intervenção do Estado no

desenvolvimento da economia de um país. Entretanto deve-se reconhecer que o

ajustamento estrutural da Administração Pública a nível global ocorreu devido à força de

mercado e à redução do papel do Estado na gestão da economia. Iniciou-se nos setores

industrial e financeiro, difundindo-se para o âmbito da organização do trabalho na

Administração Pública. Os ajustamentos vão desde a retirada da propriedade estatal à

privatização, à regulamentação à liberalização (que implica em novas regras), do

desenvolvimento de pactos sociais à nova política de relações sindicais.

As teorias liberais de redução da intervenção estatal representaram uma primeira

fase na redefinição do papel do Estado na Administração Pública. O problema não seria

resolvido por uma redução, mas por uma reestruturação. A solução dos problemas não seria

dada simplesmente pela privatização, pois o problemas de ajustamento estrutural da

Administração Pública é algo um pouco diferente, mais complexo e amplo, o que abrange o

conceito de privatização. Em alguns casos o Estado pode fazer um serviço melhor do que o

setor privado e então a privatização não seria necessária. Em outros, a despesa pública

poderia sustentar o setor público em lugar de passar recursos, o que poderia ser

contraproducente.

Pode-se dizer que o processo de reestruturação da Administração Pública tem sido

em dois âmbitos: o interno, onde se tem procurado reduzir custos e melhorar o

funcionamento dos serviços públicos; e outro, o externo, com as privatizações, que reduz o

Estado e deve reduzir o seu papel, criando condições para que o setor público conduza a

coisa pública e melhorar a sua eficiência.
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o grau com que os diversos países deram resposta a estas instâncias foi devido à

orientação política dominante, à situação econômica e à disponibilidade de capacidade e

recursos necessários para realizar-se a reforma. Difundiu-se no âmbito do setor público o

clima de mudança organizativa, com a introdução das praticas administrativas do setor

privado para conter custos.

Os poderes específicos do Estado estão na sua faculdade de tributar, proibir, punir e

exigir participação. O Estado enfrenta desafios quanto à explicitação dos seus objetivos

como a garantia de que os funcionários procurarão cumpri-los. A monitoração do

desempenho é difícil, bem como o estabelecimento de padrões ou outros mecanismos para

assegurar a responsabilidade. Ajustar o papel à sua real capacidade envolve não só o que o

Estado faz, mas também como faz. Reconsiderar as funções do Estado significa perscrutar

instrumentos alternativos, já existentes ou inovadores, que possam aumentar a efetividade

do Estado. Por exemplo: na maioria das economias modernas, o papel normativo do Estado

é mais amplo e complexo do que nunca, cobrindo o direito áreas como o meio ambiente e o

setor financeiro, além das áreas tradicionais como o controle dos monopólios. O Estado tem

um papel primordial na provisão de serviços básicos como a educação, saúde e infra-

estrutura e não é obvio que deva ser o único provedor, ou mesmo que deva ser o provedor.

O setor voluntário em alguns países assumiu a tarefa de preencher algumas das lacunas da

provisão dos bens e serviços coletivos deixadas pelas falhas dos mercados e do governo.

Como conseqüência desse problemas, nos últimos anos, imagem do Estado foi se

deteriorando. O Estado passou então a ser visto como um elemento de destruição de

recursos escassos e de freio ao desenvolvimento. Entretanto parece que a visão está

mudando e a relação entre a esfera pública e a privada está sendo revista. As diferenças

entre o público e o privado são fortes e reais e não podem ser minimizadas. As empresas e

instituições públicas têm finalidades que são diferentes e que derivam de sua lógica de

funcionamento diferente de funcionamento. Entretanto, o público e o privado não devem

ser contrapostos, num antagonismo estéril. Deve-se analisar os pontos fortes e fracos dos

setores e deve se propor papéis complementares e maneiras de colaboração. Se
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consideramos a forma pela qual as forças econômicas e SOCIaiSglobais alteram as

concepções vigentes do Estado, vemos claramente que ele mantém um papel característico

na provisão de bens públicos que promovam o desenvolvimento econômico e social. E as

falhas do mercado continuam oferecendo argumentos econômicos poderosos a favor da

intervenção do Estado. E muitos dos bem-sucedidos exemplos de desenvolvimento retratam

Estados trabalhando em parceria com os mercados para corrigir suas falhas.

3.2. Os princípios da reestruturação da Administração Pública

3.2.1. Introdução

As demandas por reformas aumentaram por todos os lugares. O setor privado quer

credibilidade nas ações do Estado, fundada num eficiente sistema de direitos que garantam

os investimentos. Os cidadãos reclamam uma prestação precisa e eficiente de serviços

públicos e maior controle no uso dos recursos do Estado. Simultaneamente, a globalização

está aumentando as demandas por um Estado ágil, que possa responder às inovações

surgidas. Estas pressões acentuaram o dilema que é o problema do desequilíbrio entre a

flexibilidade e o controle do Estado. A questão é como limitar a arbitrariedade no processo

decisório sem criar uma rigidez que cerceie a inovação e a mudança. O desafio fundamental

consiste em institucionalizar fórmulas que sustentem um equilíbrio praticável entre a

flexibilidade e o controle".

Os processo de mudança dos últimos decênios podem ser divididos em dois:

1. as reformas graduais decorrentes de modificação de alguma circunstância

externa ou de uma específica necessidade

2. as reformas decorrentes de mudanças estruturais da organização da

Administração Pública.

Até o final dos anos 80, as reformas do setor público mantiveram inalteradas as

demarcações com o setor privado. Caracterizavam-se pela gradualidade e pelo ajustamento

18 Banco Mundial. Relatório sobre o desenvolvimento mundial 1997. Washington, Banco Mundial,
1997,p.114

28



aos estímulos ambientais e para melhor atingir os objetivos da tradicional Administração

Pública. A reforma de caráter estrutural, ao contrário, modificava os limites da intervenção

do público e, por conseqüência, modificava ainda sues objetivos.

Quando analisadas, as reformas de Estado estruturais, já implementadas e aquelas

em curso nos países industrializados, também apresentam uma possibilidade aos países em

desenvolvimento, mas causam entretanto, um certo temor quanto à facticidade de se criar

um Estado mais capaz. Nos últimos anos, alguns governos face às demandas internas e

externas começaram reformas para melhorar o desempenho. Reformas referentes à taxa de

câmbio, à política fiscal e à política comercial foram implementadas rapidamente. Elas têm

implicações políticas, mas não exigem uma reestruturação das instituições. Podem ser feitas

rapidamente mediante decisão política, mediante decretos, por alguns técnicos

especializados. Entretanto, as reformas de Estado que envolvem a mudança e estruturas

institucionais precisam de mais tempo. A reforma institucional abrange mudança grande

quanto à forma de concepção e ação do governo e, freqüentemente, uma total

reestruturação de sistemas que ensejavam ineficiência e corrupção. Essas reformas vêm

sendo vistas como essenciais para que a capacidade do Estado melhore, pois, boas políticas

e instituições mais eficientes para implementá-las podem produzir um desenvolvimento

econômico e social muito mais rápido.

As reformas geralmente procuram encontrar regras e normas que criem incentivos

para que os órgãos e as autoridades do Estado atuem no interesse coletivo e, ao mesmo

tempo, coíbam as ações arbitrárias. Para isso, são necessárias regras e restrições, um

judiciário independente e órgãos fiscalizadores. Também importante é a pressão

competitiva mediante a seleção meritocrática de servidores, a terceirização de serviços e a

permissão para que os fornecedores privados concorram diretamente com os órgãos

públicos. Finalmente, dar voz à população e estabelecer parcerias para a obtenção da

transparência da atuação estatal junto à sociedade.

Em todos os países, nos últimos anos ocorreram tanto reformas do primeiro quanto

do segundo tipo. As intervenções foram devidas a pressões de vários tipos. Ameaças
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externas , como a possibilidade de um conflito, colocavam em destaque o atraso do

desempenho tecnológico e econômico de um país ou, a simples constatação de que um país

está economicamente em desvantagem em relação aos seus vizinhos é um fator

desencadeador. As mudanças do setor público podem ser desencadeadas por vários

motivos. 19 Não se tem dúvidas de que os econômicos bem como a necessidade de redução e

a racionalização das despesas do Estado, foram os que mais desencadearam o início das

reformas estruturais. As crises econômicas que vêm acontecendo desde os anos 80, têm

sido efetivamente um desencadeador de grandes reformas. A necessidade de restringir a

taxa de crescimento do gasto público e as pressões para a competitividade global foram os

fatores que deram início às reformas na Administração Pública de muitos países. Desta

forma, com a constatação do insucesso das políticas públicas em vigor, tanto a população

quanto os políticos ficaram predispostos a enfrentar o risco da implementação destas

reformas.

A Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) constatou,

em pesquisa, elementos mais econômicos que políticos ou institucionais como

desencadeadores para mudança da estrutura da Administração Pública. Os elementos

senam:

- os problemas ligados ao recrutamento e demissão de pessoal, devido às

mudanças da estrutura salarial e da disparidade entre a demanda e a oferta de

trabalho relativo a determinadas profissões;

- a forte pressão sobre o controle da despesa pública;

- os esforços pelo melhoramento da gestão: entre estes estão particularmente a

descentralização dos acordos salariais e a utilização da retribuição como forma

para o melhoramento do desempenho;

a necessidade de ligar claramente a retribuição à mudança das condições

econômicas e o uso do controle da retribuição como parte da estratégia

macroeconômica dos países.

19 REBORA. G.; MENEGUZZO M. Strategia deIle amminstrazioni pubbliche, UTET, Torino, 1990.
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Com referência mais especifica a reformas dos processos internos , os principais

indutores da mudança são:

- a necessidade de obter vantagens competitivas;

- os vínculos com o balanço;

os mandatos normativos.

Desta forma os processo de reestruturação no setor público visavam a agregar mais

eficiência e produtividade, sob um novo modo de conceber a gestão da coisa pública. Este

se desenvolveu sob dois eixos:

- novas fonnas de balanço e de controle econômico;

- novas formas de gestão de pessoal.

A pesquisa, por maior eficiência e produtividade, deslocou a atenção de para:

- do formalismo da entrada, do input, para a qualidade do output e de sua

verificação, colocando como prioritário o problema da medição dos resultados

na Administração Pública;

- do desenvolvimento de sistemas contábeis focalizados sobre a programação do

balanço para sistemas baseados sobre métodos de gestão por orçamento, de

forma a correlacionar de modo claro os recursos como os resultados. Isto levou

ao desenvolvimento de novas formas de controle, seja interna ou externa, mais

focalizadas sobre a eficiência e sobre a eficácia e menos sobre a forma;

- de sistemas de gestão centralizada para sistemas que adotam mecanismos de

mercado dentro dos monopólios públicos;

- da uniformidade da práxis operativa para a descentralização do governo, das

despesas e do pessoal a nível de ministérios e agências, reconhecendo com isto

que a Administração Pública não é um ente monolítico, mas um sistema de

negócios públicos com conexões frágeis, cada uma com sua própria cultura

organizativa e dotada de liberdade de ação.

A produção de bens públicos, baseada na concentração de poder, focalizado no

imput, com atenção no respeitar as formas, determinou uma estatização da economia.
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Prestadores de serviços que não se preocupavam com a qualidade nem economicidade

levou ao desenvolvimento de um Estado ineficiente e pobre. A dificuldade de avaliar e

acompanhar os resultados do setor público, levou à adoção de controles financeiros, para

coibir o mau uso dos recursos públicos e melhorar a prestação de serviços. Os países estão

modernizando os seus sistemas de informações financeira visando melhorar a transparência

e a qualidade dos seus sistemas de contabilidade e auditoria financeira a fim de reduzir

atrasos. Entretanto, a substituição do controle antecipado de insumos específicos para as

respectivas transações, em favor do controle ex post, poderá ser implantada somente na

medida em que melhorarem os controles dos agregados orçamentários, e quando os órgãos

públicos mostrarem sua capacidade de receber maior autonomia. Na medida em que se

houver sistemas mais confiáveis poder-se-ia delegar mais responsabilidade e flexibilidade

aos administradores.

3.2.2. O processo das reformas

A dificil tarefa de se implementar reformas seria não só elaborar o tipo acertado de

reforma, mas também combater a oposição dos que têm interesses adquiridos na

manutenção do status quo. Ao se propor um estado mais capacitado deverão ser

enfrentados aqueles que têm interesse que ele continue antigo e fraco. Assim é bastante útil

o conhecimento do contexto em que as reformas poderão ocorrer bem como o dos

obstáculos à sua realização para que, quando implementada a reforma, se possa ter noção

do que precisa ser alterado em relação a situação anterior. Mas as indagações básicas que

devem ser respondidas são por que e como foi possível a alguns países, e a outros não ,

implantar a reforma? "Três fatores se revelam críticos: as características distributivas da

reforma (os prováveis vencedores e vencidos), o poder político de grupos importantes (em

particular, os que sairão perdendo) e a configuração das instituições estatais existentes. Em

certos casos, uma reforma será politicamente indesejável porque os prováveis vencidos

fazem parte da base de apoio da liderança política. Mesmo quando existe a vontade política

de reformar, os esforços dos seus promotores poderão ser frustrados por dificuldades
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enraizadas nas instituições do Estado, fato que facilita para os adversários a manutenção

dos status quo. ti 20

A reforma de um Estado consiste não só de mudanças políticas, mas também a

institucionalização de novas regras de comportamento para os órgãos de governo. Precisam

ser criadas instituições que ajudem a garantir os beneficios da reforma, e ajudem a evitar a

paralisia causada pelas circunstâncias diferentes e novas bem como os problemas de

desconfiança social. Deve-se obter um equilíbrio entre os regulamentos que circunscrevam

a liberdade e a flexibilidade de ação das autoridades do Estado. A obtenção de um razoável

equilíbrio entre o papel e a capacidade do Estado é essencial para a efetividade das

políticas, pois um desajuste entre a capacidade e ação pode comprometer a sustentabilidade

e a efetividade das reformas, mesmo na ausência de obstáculos políticos. Desta maneira, a

reforma dos regulamentos que orientam a ação do Estado deve refletir a sua capacidade

institucional.

Parece que as explicações das trajetórias das reformas observadas, diferentemente

do desencadeamento não se apóiam somente nos desempenhos econômicos como um todo,

mas com mais razão sobre características dos sistemas político e administrativos existentes.

São as características destes sistemas que mais significativamente teriam influenciado o que

foi possível em termos de escopo, processo e velocidade das reformas. Neste sentido,

sugere-se que as explicações institucionais das mudanças da Administração Pública seriam

algo mais fortes que as explicações econômicas. Ambas pensadas como também

contribuindo mais tarde para o curso dos eventos. Uma explicação institucional não

significa que os fatores econômicos e partidários são fracos e devam ser ignorados. Estes

fatores alimentariam determinados assuntos em épocas específicas mas a velocidade e

direção seriam dadas pelo fator institucional. As instituições políticas e administrativas

seriam o lócus em que os atores estratégicos fariam as suas escolhas. As grandes idéias,

20 Banco Mundial. Relatório sobre o desenvolvimento mundial 1997. Washington, Banco Mundial, 1997,
p.152
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como por exemplo a descentralização e administração por resultados precisanam ser

reinventadas para a perfeita adaptação às peculiaridades de cada país. 21

Os grupos prejudicados pela reforma podem vir a ser obstáculos potencialmente

poderosos. Contudo, é a configurarão das instituições do Estado que determinará se esses

grupos irão prevalecer ou não em determinada situação. Assim certos elementos da

estrutura institucional básica podem condicionar as tentativas de reforma estabelecendo

resistência a ela. Nos processo de reforma as opções institucionais quase nunca são bem

definidas. Elas implicam numa reciprocidade de concessões entre a flexibilidade conferida

às autoridades do Estado e a sua sujeição a restrições apropriadas. Um exemplo seria a

experiência com os sistemas eleitorais proporcionais quando são associados a governos de

coalizão, o que pode ser conveniente na medida em sejam mais democráticos e dêem

grande valor ao consenso. Mas essas mesmas características podem também constituir uma

barreira à reforma, resultando em longas demoras na formulação de políticas e em

crescimento do déficit fiscal, devido à necessidade de resgatar interesses setoriais ou

regionais. Já no regime presidencialista, por exemplo, pode haver um impasse quando

diferentes partidos ou coligações controlam o executivo e o legislativo. Um outro exemplo

ocorre nos sistemas de governo centralizados como os da Nova Zelândia e Inglaterra com

um centro administrativo que possui um alto grau de poder. Tiveram uma grande

habilidade ao impor mudanças administrativas no restante do sistema inclusive sobre os

governos locais. Diferentemente, em países bastante descentralizados, como por exemplo, a

Suécia e Finlândia que possuíam uma administração setorizada e descentralizada, as

mudanças administrativas rápidas e genéricas foram muito mais difíceis.

Os obstáculos à reforma, em qualquer país, poderão ser muitos e variáveis. Entre as

barreiras à mudança, teremos a posição de poderosos grupos de interesses que talvez

percam algo com elas. Todavia, mesmo aquelas reformas politicamente fundamentadas

podem ser mal sucedidas devido a limitações encontradas nas instituições do Estado, que

pendem a favor dos oponentes. Assim, é geralmente possível considerar os resultados

21 POLLITT, Christopher et SUMMA, Hilkka. Trajeetories of Reform: Public Management Changes in Four
Countries. Public Money & Managernent, 17,1, January-March 1999, p 7-17
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políticos como o resultado das caracteristicas das próprias reformas, do poder político dos

diferentes atores e da configuração das instituições estatais existentes.

Os obstáculos à construção de um Estado mais eficiente podem ser transpostos. A

reforma tem maior possibilidade de sucesso quando as autoridades elaboram: o desenho e o

sequenciamento tático das reformas, a compensação dos prej udicados e a formação de

consenso. O desenho da reforma é dado a partir de um correto diagnóstico da situação do

aparato administrativo existente, reconhecendo as limitações do Estado, implementando

uma estratégia para enfrentar as resistências. Assim, quando a capacidade administrativa é

fraca, os países, em vez de tentarem reformar amplamente todas as instituições, poderiam

ter mais êxito reformando seletivamente funções e órgãos essenciais. Esta reforma seria

compatível com as limitações de recursos econômicos e de pessoal. Teria também duas

vantagens: primeiro, permite aprendizagem dos reformadores com os erros do processo de

fortalecimento institucional. Segundo, permitiria da mesma forma, que se começasse pelos

órgãos promissores, possibilitando aos reformadores o efeito de demonstração para os

outros órgãos governamentais. Desta forma, alguns países têm usado esta sistemática

iniciando a reforma pelos setores criticos (ministério das finanças, o banco central e os

órgãos da arrecadação fiscal).

No receituário prescrito pela "New Public Management" (NPM), uma "cesta" de

medidas que às vezes se apóiam mutuamente mas que às vezes são mutuamente

excludentes, existem disposições de medidas que permitiram a cada país diferentes

oportunidades estruturais de sequenciamento temporal das inovações administrativas. Para

instaurar o equilíbrio entre o papel do Estado e sua capacidade de ir além da abordagem por

setores exige, há a necessidade da substituição de uma instituição pública por uma entidade

privada. Isso pode demandar uma estratégia em que se implante inicialmente um sistema

que possibilite a escolha entre os serviços privados e públicos, para numa segunda etapa,

eliminar os provedores públicos. Um adequado conjunto de reformas poderia possibilitar às

principais clientelas o equilíbrio de seus beneficios e prejuízos, reduzindo o custo político

da reforma. Os "pacotes" podem aumentar a viabilidade política da reforma quando é

necessário corrigir pronunciados desequilíbrios macroeconômicos, combinando um
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programa de ajuste com a liberalização do comércio, de forma que os ganhos decorrentes

de uma melhoria da política macroeconômica (menor inflação e crescimento positivo)

possam contrabalançar os efeitos distributivos da liberalização.

No processo de reforma alem de um plano e sequenciamento tático, é necessário

que haja também a compensação de grupos adversamente afetados pela reforma, a fim de

assegurar o seu apoio. Entre eles teríamos funcionários públicos cujos cargos estejam sendo

eliminados, administradores de empresas estatais privatizadas e empresários acostumados a

operar à sombra de altos níveis de proteção comercial. Apesar de ser economicamente

dispendiosa inicialmente, a compensação acabará sendo valiosa com o decorrer do tempo,

na medida em que diminua a oposição à reforma. A reforma, entretanto precisa da

cooperação de todos os grandes grupos sociais, pois suspeitas podem retardá-Ia ou frustrá-

la. Assim os pactos sociais podem auxiliar.

No seu processo de reestruturação, a Administração Pública tem seguido (seis)

linhas de atuação fundamentais:

1. nova regulamentação (privatização e terceirização)

2. racionalização (reestruturações tradicionais)

3. descentralização

4. flexibilidade

5. normas e qualidade

6. desempenho e produtividade (orientação para os resultados)

3.2.2. 1.Nova regulamentação

A criação de um pluralismo institucional, para atender aos interesses públicos tem

sido uma das maneiras de superar a estrutura hierarquizada do Estado e a gestão tradicional.

Desta forma, tivemos o desenvolvimento dos setores associativo e não lucrativo e de

empresas que operam no setor no qual operava tradicionalmente o Estado, bem como de

empresas sensibilizadas da sua responsabilidade social. Portanto, tomou-se também
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necessário o desenvolvimento de processos de concorrência e de cooperação

regulamentados entre os diversos sujeitos públicos e privados.

A privatização pode ser interpretada, no processo da reforma, como a liberalização

da economia de "vínculos", impostos a princípio. Este sistema envolve tanto os setores

privados quanto os públicos e direciona-se a um sistema de decisão descentralizada baseado

na autonomia e para a responsabilidade da estrutura produtiva no que se refere à

funcionalidade empresarial. É um processo que reconhece a empresa como o centro de

mobilização e de criação do valor econômico. Inclui no seu rol de medidas o contrating out

para a produção de bens e serviços, a venda de ativos e os sistema de distribuição de

voucher.

Entretanto, o termo privatização tem tido várias interpretações". A primeira diz que

o termo privatização seria referente à realidade das privatizações ocorridas. A segunda, que

a privatização também seria aquilo que não parece ser: seria anti-governamental em vez de

pro-governamental; seria mais um projeto do que propriamente uma realidade; e os seus

objetivos estariam inflados. A terceira, que termo privatização esconderia a não realidade

da privatização. Os beneficiários, aqueles que de fato lucram, não seriam os burocratas mas

os que querem expandir os interesses privados e que procuram se apropriar da autoridade

pública para o lucro. A distinção entre setor público e privado encobre a publicidade nas

organizações e quanto mais ouvimos sobre privatização, menos privacidade teremos.

A privatização, de acordo com os seus proponentes, tem como objetivo reverter o

crescimento do governo. Ideologicamente, os adeptos da privatização defendem uma

economia política conservadora que favorece fortemente o mercado, a livre empresa, o

governo pequeno e a limitação do papel do governo na economia.. Existe um consenso

entre os seus proponentes de que o setor privado é mais eficiente que o setor público na

produção e prestação de serviços. Os monopólios públicos seriam na verdade, iguais aos

privados e a regulamentação do governo, contrária aos interesses do consumidor. As

12 Miler, Hugh T. et Simmons, James R. The irony ofprivatization. Adminstration & Society, Vol. 30, NoS,
November, p 513-532
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origens do movimento de privatização estaria na public choice", Na generalização da

assertiva econômica de que se maximiza a utilidade no interesse próprio, os teóricos da

public choice tentaram explicar o crescimento do governo. Desta forma, os burocratas

públicos procurariam obter vantagens e o crescimento do governo seria decorrente de uma

expansão burocrática, resultado de um aumento do corpo burocrático à procura de maiores

orçamentos, maiores staffs e maiores salários.

Para os teóricos da public choice os governos seriam então, monopólios dominados

por uma elite super remunerada. Desta forma os governos locais seriam preferíveis por

serem menores e passíveis de controle pelas comunidades. Também o modelo de mercado,

para os defensores da privatização, seria uma forma de ajustar preços e motivar os

participantes. Os fornecedores privados motivados pelas possibilidades de lucro

encontrariam a forma mais eficiente de usar os recursos e produzir bens e serviços que os

consumidores demandassem ao preço que quisessem pagar. Assim os órgão

governamentais falham porque não sabem avaliar corretamente as demandas, têm

dificuldade de medir o seu desempenho, são dependentes de uma estrutura defeituosa

baseada em incentivos políticos, inferior ao sistema de lucros do mercado. Em resumo, os

defensores da privatização vêem o mercado como a forma de melhorar a eficiência

governamental na produção de bens e na prestação de serviços.

Quanto a analise propriamente econômica do processo, temos algumas posições.

Afirma-se que a escolha da privatização é decorrente de uma lógica proveniente da teoria

econômica. Segundo estas premissas econômicas, a empresa pública seria mais eficiente do

que a empresa privada e o questionamento desse pressuposto seria uma questão ideológica,

já que a economia pretenderia ser reconhecida como ciência. Mas talvez esta ineficiência

seja devido não só a aspectos econômicos, mas à utilização da empresa pública para fins

outros que não econômicos. A empresa pública teria que atender a objetivos não

23 Escola de pensamento desenvolvida por economistas neo-clássicos sendo a figura mais destacada James
Buchanan. Incluem-se também outros economistas e cientistas políticos que adotam o pressuposto do
racionalismo econômico, no qual os indivíduos procuram maximizar sua necessidades, motivados apenas
por auto-interesse não só nas suas interações econômicas, mas também nas suas interações sociais e
políticas. Os três principais pressupostos da teoria da Escolha Pública seriam: o auto-interesse: a
concepção de interações sociais como trocas no mercado; e o individualismo metodológico.
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econômicos como atender a grupos de eleitores específicos, e a explicação da ineficiência,

de fato, seria política e não econômica. Desta forma as privatizações seriam uma forma de

eliminar estas influências "não econômicas". Outro fator elencado pelos economistas como

sendo uma possível explicação, diz respeitos à sua contribuição na recuperação dos

desequilíbrios das finanças públicas. Este processo foi desencadeado por aqueles

preocupados com o uso da receita obtida com a privatização, preocupados somente com os

aspectos macro-econômicos de contornar os problemas de liquidez. Ainda um outro fator

analisado é o uso da empresa pública como instrumento de geração de poupança. Sob este

aspecto, no momento em que empresas públicas perdessem esta capacidade, teriam sua

existência questionada.

Para os críticos do processo da privatização, os problemas da Administração

Pública não são afetados pelo melhoria na eficiência. O governo parece, assim, ter

problemas que ninguém pode resolver. Os órgãos públicos são taxados de ineficientes

porque simplesmente teriam vários objetivos a ser atingidos como os distributivos,

redistributivos e legais, que parecem concorrer com a sua missão principal. Uma empresa

telefônica privatizada instalaria sob qual critério telefones? Somente pela taxa de retomo?

Haveria justificativa para a instalação em lugares distantes? Seriam instalados telefones
I

públicos em locais com pouca demanda e alto custo de manutenção? A questão social da

telefonia ficaria difícil de ser quantificada e atendida pelo mercado. Desta maneira, pelos

padrões do setor privado, todas as empresas que não conseguem ter lucro são consideradas

ineficientes. A questão da eficiência na Administração Pública é complicada pelos

múltiplos objetivos, pela falta de consenso entre meios e fins e pelas limitações dos

regulamentos. A privatização não pode, somente ela, resolver a complexidade, a série de

problemas e dificuldades que enfrentam as administrações públicas. Os processos de

privatização quanto à sua procedimentalização, também estão vinculados a transações que

geralmente não se têm pautado pela transparência e lisura dos procedimentos. A

privatização exige também um alto grau de habilidades técnicas, competência para a

regulação e monitoramento das atividades privatizadas que nem sempre existe e podem ser

implementados pelos governos.
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Para tentar entender melhor a questão do público e do privado, podemos apresentar

divisão da organização produtiva que pode ser classificada em duas dimensões: quanto ao

grau de exposição a concorrência; quanto à natureza (pública ou privada) do sujeito

controlador. Destas duas dimensões derivam quatro tipologias. Primeiro pode haver

organização controlada pela autoridade pública que opera em um contexto de mercado.

Segundo, pode haver organizações controladas pelo setor publico que operam no âmbito

em que não há concorrência. Em terceiro lugar, temos organizações que controladas pelo

setor privado, operam em ambiente concorrencial. Finalmente, organizações controladas

por sujeitos privados que produzem serviços de natureza pública, em uma situação de baixa

concorrência. Este é o caso das organizações não lucrativas.

Com a privatização o governo atuaria em conjunto com o setor privado apoiando o

desenvolvimento econômico que proporcionaria, para tanto, um contexto normativo capaz

de suportar mercados competitivos em lugar dos monopólios estatais. A iniciativa privada

passa a ser uma alternativa à "ineficiência" das empresas estatais. Assim, a existência dos

monopólios estatais impediria a atuação da iniciativa privada, ao mesmo tempo em que

imporia encargos fiscais e administrativos insustentáveis ao resto do setor público. Neste

sentido, nos países onde isto acontece, o primeiro passo para aumentar a efetividade do

Estado é reduzir o seu alcance. Os beneficios da privatização seriam a disponibilidade de

maiores recursos para atividades prioritárias no âmbito estatal, bem como novas

oportunidades para investimentos pela iniciativa privada. Também se pressupõe que estes

serviços, ao se submeterem às leis de mercado estariam sujeitos a maior concorrência e

seriam prestados com melhor qualidade e menores preços.

A reestruturação que libera energia produtiva de diversas empresas viria ativar os

processos de desregulamentação eliminando os vínculos que são obstáculos ao processo de

inovação. Mas o processo de desregulamentação precisa de novas normas pois é impossível

deixar a sociedade sem regra o que, poderia afetar o equilíbrio social

O processo proposto é o de desenvolver a capacidade de produção do sistema

econômico a partir de uma unidade produtiva. Teremos desta maneira:
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- processo de inserir regras de concorrência (ou mecanismos de mercado), de

forma a garantir a autonomia e a responsabilidade aos órgãos de governos das

empresas;

- a retirada das atividades não essenciais no caso de conglomerados de empresa

de forma a liberar recursos e energia;

- a reestruturação e racionalização dos processos de investimento e

desenvolvimento;

- privatização;

- transformação em empresa;

terceirização de atividades produtivas.

No àmbito da Administração Pública, os processo de reestruturação quase que

exclusivamente estão restritos às intervenções de privatização, de terceirização e

transformação em empresa. Na linguagem comum o termo privatização tem sido usado

para se referir a formas que possuem objetivos bem diversos, embora todos tenham como

foco uma maior produtividade. Assim o termo privatização tem tido significados diversos

em função do grau de intervenção do Estado na economia. Tem sido considerado

genericamente corno um processo de desestatização, ou seja, da venda de ativos estatais, de

desregulamentação e introdução de mecanismos de concorrências originários do mercado.

No seu sentido próprio, a privatização consiste na passagem da atividade produtiva

ao controle do sujeito privado, sob a esfera da concorrência, partindo-se do pressuposto que

o setor privado e mais eficiente e o mercado mais estável e a venda da propriedade é

suficiente para se obter a eficiência econômica. Neste sentido, a privatização liberaria o

Estado, reduzindo o risco e liberando recursos para investimento. Liberaria também a

empresa pública das limitações que restringiam a sua atuação.

As medidas de privatização podem ser:

1. total passagem ao setor privado;

2. join-venture;

3. liquidação.
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A redução do tamanho do Estado teria desafios tanto políticos e institucionais como

técnicos. Para a promoção da liberalização do mercado e a privatização deve haver uma

procedimentalização. Inicialmente, e necessária uma preparação para a reforma, com o

estabelecimento de condições adequadas para as atividades empresariais e por fim a

privatização de empresas estatais. Ao iniciar a reforma, deverão estar claros os objetivos a

serem atingir, o estabelecimento de regulamentos claros, um diagnóstico claro das

empresas privatizáveis e os mecanismos do processo de venda. Uma segunda etapa do

processo consiste em proporcionar um ambiente econômico competitivo. Para manter a

privatização, o sequenciamento em relação à liberalização apresenta problemas. A

privatização trará beneficios econômicos e menos ônus à sociedade quando precedida

liberalização e da reforma dos regulamentos. Mas retardar a privatização, poderá aumentar

a resistência dos setores refratários que têm interesses em jogo.

Os governos com grandes aparatos estatais e com orçamentos cada vez mais

apertados estão utilizando mecanismos de mercado para melhorar a prestação de serviços

suscetíveis de competição, acompanhados de uma efetiva capacidade reguladora. Nas áreas

em que não é possível a competição dentro do mercado, talvez seja possível promover a

concorrência através dele, podendo assim, os governos contratarem a prestação de serviços

com firmas privadas, selecionadas mediante licitação. Quando é fácil especificar os

produtos e a concorrência direta é impossível, a competição administrada por meio de

instrumentos como os contratos de serviços, contratos administrativos, e concessões a

longo prazo pode gerar ganhos de eficiência. Os governos estão também terceirizando a

prestação de serviços sociais, especialmente com organizações não governamentais. O setor

público nuclear, embora estabelecido em formas organizacionais mais tradicional, estaria

também destacando a responsabilidade no uso dos recursos, na seleção e na promoção

meritocrática para melhorar o desempenho. A participação de usuários, pesquisas junto a

clientes, a publicação de cartas de serviço e outros mecanismos para dar mais voz aos

cidadãos estão exercendo pressões externas para a melhoria da prestação dos serviços.

42



o processo de terceirização consiste na diferença entre função que permanece com

o governo e dos serviços que são delegados ao produtor com competência necessária. A

definição da função e efetuada por norma jurídica que define a finalidade que o

determinado ente público deve perseguir como forma de atender a uma precisa demanda

social. Os serviços são desenvolvidos para atender às necessidades individuais com

prestações específicas que absorvem de uma função.

Os processos de terceirização delegam atividades de prestação de serviços que

mantêm contato não concorrencial com sujeitos privados por meio de um contrato. É a

produção privada de bens públicos e serviços sob contrato. E uma modalidade que já vinha

sendo usada há algum tempo para a coleta de lixo e para a pavimentação de ruas e que tem

se expandido nos últimos tempos para novas atividades. Em relação aos serviços cujos

resultados o Estado pode especificar e impor baixos custos transacionais, a terceirização

com firmas privadas e ONG é uma opção atraente. Tem-se criado também, no setor público

dos países, setores do governo que são orientados pelo desempenho, com os quais

formalizam contratos, dotando-os de maior flexibilidade administrativa e tomando-os

responsáveis pelos produtos ou resultados específicos. Estes países, com forte capacidade e

determinação, estão criando organismos e contratos por desempenho, mesmo para

atividades complexas no setor público nuclear, como as de defesa, educação e atenção à

saúde. Tal procedimento é considerado uma forma de gerir melhor a relação entre

autoridade pública e quem presta o serviço.

Assim, os governos estariam experimentando vários mecanismos institucionais para

melhorar a prestação de serviços. A intensificação da utilização dos mercados originaria

pressões competitivas e mais alternativas para a prestação pública de serviços a usuários

que buscam qualidade ou menor custo. A iniciativa de contratar organizações privadas ou

não governamentais para a prestação de serviços também está expandindo essas opções.

São comuns os contratos ou quase contratos nas novas formas de gestão. Permitem

substituir a relação hierárquica de dependência, por uma ligação sem dependência entre o

poder público que compra e um organismo fornecedor autorizado. Mas não é uma solução

aplicada de forma generalizada. Geralmente o retomo é mais positivo quando os resultados
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são fáceis de especificar e os mercados são fortes, permitindo assim uma rápida avaliação

da efetividade dos contratados. Para atividades complexas ou não rotineiras, a

contratualização resultará em custos levados para a negociações.

Os instrumentos utilizados são:

- contrating-out;

- critérios de definição de tarifa;

- uso de objetivos e padrões (contratos de programa e carta de serviços);

- os instrumentos de controle por parte do governo (agências, autoridades, órgãos

de controle)

A terceirização tem sido defendida por apresentar custos menores do que a

produção interna. Sawa, no seu trabalho, The organization and efficiency of solide

collection, conclui-se que os valores poupados com a coleta de lixo poderiam chegar de

30% a 40% quando executados pela iniciativa privada. Os baixos custos derivariam da

competição entres os provedores privados, sendo esse o mais importante fator que

explicaria a diferença seria o custo da mão de obra. Devido aos sindicados e ao poder de

negociação, os salários seriam mais altos no setor público. Além do mais, os baixos custos

do setor privado seriam relacionados às economias de escala que ocorriam quando o

contratante prestava serviços para mais de uma jurisdição. Os defensores da terceirização

criticam a falta de flexibilidade do setor público, constrito por regulamentos sem

capacidade para o atendimento das necessidades dos cidadãos.

Os críticos questionam, no processo de terceirização, o real impacto da redução dos

custos. Baixos salários reduzem os custos, mas acarretam perdas para os servidores

públicos e minorias. Ressaltam também que parte da redução dos custos é devida a não

aplicação da implementação de política de acesso ao serviço público pelo setor privado.

Também tem sido observado o ritmo de redução dos custos, que têm diminuído à medida

em que os salários aumentam com o fortalecimento dos sindicatos.. Enfatiza-se que a

elaboração dos contratos não está sujeita á concorrência, o que resulta em ofertas muito

mais altas do que os custos. Outro fator que tem se apresentado diz respeito à
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descontinuidade dos serviços que é muito maior quando envolve o setor privado .A maior

flexibilidade de mudanças decorrentes da terceirização somente poderia ocorrer se o setor

público tivesse possibilidade de escolha .. Mas a questão de fundo desta discussão é que,

com este processo teremos uma transferência das decisões da arena política para a

econômica, o que aumentaria a influência dos grupos com poder econômico em detrimento

de outros. Questões importantes que ainda precisam ser estudadas e analisadas são os

custos de gerenciamento dos contratos, a regulamentação pública e o controle da qualidade

dos serviços prestados.

Em teoria, os contratos permitem ter uma visão clara dos objetivos dos recursos

disponíveis e dos critérios de rendimentos. Eles se fundam numa premissa de ser uma

obrigação em que se presta conta com mais precisão e na reavaliação periódica da

qualidade e dos custos de serviços no momento da renovação. Os críticos comentam que os

principais serviços públicos são fornecidos em circunstâncias em que parecem ser difícil o

respeito a condições que garantam a eficácia. Nos serviços de saúde e educação, os

objetivos são múltiplos, conflituosos e caracterizam-se por uma certa imprecisão. Assim,

para certos serviços, somente o controle de resultados e insuficiente, havendo necessidade

do controle tradicional dos processos. Desta maneira, para alguns serviços poder-se-á

adotar a terceirização, entretanto para outros não. Como no caso da descentralização,

adotando políticas genéricas, corre-se o risco de ignorar importantes diferenças que existe

entre as culturas e tecnologias administrativas de diferentes serviços. A terceirização, como

os indicadores de desempenho que as acompanham, tende a reforçar o poder de certos

grupos profissionais em detrimento de outros. No caso do serviço de saúde inglês foi

evidente que certo grupo de gestores usou os processos contratuais para reforçar o controle

sobre médicos e enfermeiras ( é o contrato que nos obriga). A terceirização também tem

impactos sobre a contabilidade. A legislação é lenta para entender esta mudança pois

quando uma atividade passa ao setor privado, impõe o problema de como os organismos

contábeis medirão os gastos públicos utilizados nestes contratos. A mudança da cultura

pública para um cultura centrada no consumidor é muito diferente daquela centrada em

uma autoridade pública designada.
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Quanto ao processo de transformação em empresa, pode-se considerar qualquer ente

público como empresa quando analisado sob o ponto de vista do processo econômico.

Entretanto, nem sempre a forma como são regulados os processos de decisão e produção

são os mais adequados do ponto de vista econômico. O processo de transformação em

empresa é tipicamente de natureza organizativo-institucional e procura dar uma

organização diversa à unidade produtiva para atingir um equilíbrio entre recursos

produzidos e consumidos.

A forma de organização institucional típica visa, sobretudo, uma finalidade política

e social. Isto pode comportar uma definição imprópria ao âmbito empresarial criando

situações nas quais:

não se tem espaço de trabalho por responsabilidade para as ações

administrativas;

- não existem possibilidades suficientes para um governo global e unitário;

- não há uma definição da própria missão que permita identificar claramente as

responsabilidades necessárias ao funcionamento empresarial.

Assim a transformação em empresa coloca o problema de uma completa redefinição

institucional do ente público. A autonomia refere-se à necessidade de que a instituição não

deve depender economicamente de outros sujeitos, que possam influenciar o seu modo de

funcionamento. Sem autonomia um ente não se pode considerar uma empresa. A unicidade

relativa aos meios e às relações constituem a empresa. A gestão deve ser concebida em

termos unitários. A dinamicidade de uma empresa, refere-se a sua manutenção no tempo

com melhoria contínua e inovação de seus processo de produção.

A transformação em empresa pode ocorrer com uma série de intervenções:

modificação das funções dos órgãos do ente governamental;

- modificação da organização (agregara ou desagregar estruturas);

- modificação do critério de financiamento;

- modificação dos mecanismo de competição entre diversos sujeitos produtores;

introdução de praticas administrativas inovadoras.
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As reformas da nova Administração Pública têm procurado dividir o setor público

central numa série de diferentes grupos setoriais ou organismos com propósitos especiais.

Em geral, esses organismos com propósitos especiais são flexíveis na gestão da alocação de

recursos financeiros e humanos e mais responsáveis pelos resultados. Temos então, as

agências , autarquias que possuem maior autonomia de gestão e maior responsabilidade

pelos resultados apresentados. Aumentando-se a autonomia, procura-se dar maiores

condições para que a instituição possa adaptar-se as mudanças do meio ambiente e atender

melhor às necessidade dos usuários. Entretanto, quando analisadas nos diversos países, as

agências apresentam divergências quanto aos seus objetivos. O que parece ser um mesmo

conceito pode ter contextos e avaliações diferentes em países diversos. Os Programas de

agências denominado Nest Steps, da Holanda e da Inglaterra, são diferentes. Enquanto na

Inglaterra o peso do programa está em se distanciar as funções tradicionais ineficientes dos

departamentos, para torná-las operáveis como uma empresa, na Holanda é o de permitir que

o centro do ministérios concentre-se na feitura de melhores políticas. Desta forma, o

significado destas específicas reformas foi reinventado pelos Estados que as adotaram.

De muitas maneiras, tem sido implementado o trabalho conduzido no sentido de um

maior controle político da burocracia. A partir do conjunto de premissas que é aplicado ao

agente (agências) , análises têm chegado a conclusões positivas referentes à eficácia do

controle político. Muitas das análises empíricas têm sido sofisticadas, adotando refinadas

estatísticas para examinar os outputs de um grande número de agências. Mas o modelo tem

dedicado pouca atenção à teoria do desenvolvimento organizacional. Desta forma, a teoria

das agências preocupa-se somente com os problemas do controle político, desconsiderando

outros aspectos. Isto revela a fraqueza dos modelos teóricos, pois a realidade não pode ser

compreendida de forma estática, o que dificulta a introdução de inovações, a possibilidade

de se fazer previsões e de proceder a intervenções.

As políticas públicas têm sua origem nas legislações que definem os objetivos em

termos amplos e delegam poderes para sua implementação. Os burocratas têm que

transformar termos ambíguos em ações de fato.. Sendo assim, com os mandados vagos e
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genéricos, a diferença entre a legislação e as políticas públicas podem ser grandes. O

problema clássico das "agências" é o das delegações pouco estruturadas. As políticas

publicas tem sua origem nas legislações que definem os objetivos em termos amplos e

delegam poderes para sua implementação. A delegação parece ser inevitável e é produto

dos políticos, da complexidade técnica e da separação entre demandas e capacidades .. Para

entender a questão, temos que considerar que são os políticos que escolhem as regras que

devem ser observadas pelos burocratas, e como estes as interpretam. O conceito central de

todos os modelos da burocracia é o controle. As teorias das agências oferecem uma variante

particular do problema da delegação fundada em algumas assertivas que estão preocupadas

com a motivação dos atores, o papel da instituição, e a natureza do sistema político.

A teoria das agências aparece com a da ação racional um dos subcampos da public

choice. Os proponentes da teoria da agência chegam a conclusões fundadas em algumas

premissas simples a partir das quais é deduzido o modelo. O primeiro pressuposto do

modelo das agências diz que todos os fenômenos políticos podem ser reduzidos a ação de

ator individual no mercado. Este se apresenta de variadas formas, mas tem sua origem na

micro-economia. Desta maneira, as agências são concebidas como um simples ator com

objetivos e motivações fáceis de serem identificadas. As organizações são humanizadas e

perseguem seu interesse próprio. Mas esta simplificação da premissa toma bastante dificil

de compreender a complexidade das organizações e de suas relações. O segundo

pressuposto diz que os atores racionais individuais procuram maxirmzar os retornos

materiais sendo esta a motivação individual. Assim, quando aplicada esta premissa à

organização levaria à maximização do orçamento. Temos, já de inicio, um problema

metodológico que seria a transposição de um atributo pensado da ação individual para o

âmbito organizacional ou sistêmico. Uma segunda consideração que pode ser feita, diz

respeito ao conceito de racionalidade, restrito somente à racionalidade econômica, e

considerada a única fonte de motivação. O terceiro pressuposto, de que a ação individual

ocorre com base na informação completa, levaria os burocratas ao conhecimento das

preferências dos políticos. Mas a informação é incerta e recebida de forma inconstante. A

quarta diz que relações político-burocráticas são as relações centrais. Existe entretanto, uma

série de outras relações e forças que também são importantes e trabalham contra esta
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relação dialógica. A última premissa diz que a política gravita em torno do equilíbrio.. Em

economia, o equilíbrio existe quando oferta e demanda se ajustam em um mercado onde o

preço traz informações para coordenar suprimentos e demanda para a produção de bens e

serviços. Este pressuposto é trazido da economia e caracterizaria a dinamicidade da relação

entre política e agências, onde a relação oscilaria em torno de um ponto em que

interseccionaria a preferência dos políticos e a ação das agências. Mas o desequilíbrio

parece ser mais a norma. Claro que os políticos têm as suas preferências, mas existem

muitos aspectos da política, como informação limitada e instrumentos de controle, que

impedem a satisfação de vários objetivos simultaneamente. Este modelo de funcionamento

baseado na economia, de onde se tem originado a maioria dos pressupostos da

administração gerencial pública é simplificado e limitado, e precisa ser sofisticado de

maneira a dar explicações mais factíveis para possibilitar a sistematização das agências de

forma mais realista.

3.2.2.2 Racionalização

o processo de racionalização foi implementado por muitos países com o

redimensionamento do pessoal dos serviços públicos e com a modificação do número de

ministérios e órgãos. A revisão das funções foi efetuada analisando a atividade

desenvolvida, considerando-se os recursos utilizados e a duplicidade de órgãos executores.

O foco da reforma, conseqüentemente, é dirigido para a racionalização da atividade em si

sem nenhuma modificação das funções desenvolvidas.

Uma pré-condição que ocorreu em muitos países foi o fortalecimento das

competências dos ministérios econômicos, que possibilitou a criação de estruturas de

planificação e coordenação dos programas públicos. Entretanto não produziram melhor

coordenação dos diversos programas e geralmente não consideraram devidamente a

instância social.
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3.2.2.3. Descentralização

Consiste na subdivisão das funções do governo entre o Estado e outros entes

regionais, aumentando o peso destes últimos. Incluem qualquer tipo de autoridade formal

que é transferida de um nível mais alto de uma hierarquia a um mais baixo, ou de um

organismo a outro que lhe é subordinado.·A Descentralização é determinada pela extensão

do país e pela estrutura política. Os países com grande extensão e de tipo federal são mais

descentralizados. Também a descentralização é maior nos países desenvolvidos do que nos

subdesenvolvidos.

A descentralização tem sido entendida de duas formas. A primeira, e a

descentralização da atividade de governo, ou mesmo do poder real de definição da política

de intervenção. A segunda é a modalidade de descentralização de produção e prestação do

serviço. Geralmente, os processos de descentralização são da segunda espécie, restritos à

prestação de serviços. Pode ser considerada eficaz para a mudança da forma de

administração e pode conduzir a um Estado forte e reduzido, dotado de forte capacidade de

controle na formulação de políticas. Mas se o Estado não se modifica, toma-se necessário

uma descentralização da responsabilidade de formulação de políticas. Do ponto de vista da

eficiência, a descentralização de poder é conveniente onde a intervenção do Estado é

forte.Quando o Estado é fraco, onde reduzido, possui somente funções de governo, é

conveniente a descentralização dos serviços.

A descentralização faz parte de um processo mais amplo de liberalização,

privatização e outras reformas do mercado em muitos países. Essas reformas distinguem-se

umas das outras, mas apresentam seu fundamento lógico que também é comum ao da

descentralização. O poder exercido sobre a produção e prestação de bens e serviços deve ser

reduzido à unidade mínima, capaz de capturar os custos e beneficios a eles inerentes,

podendo significar a redução do poder do governo central (Banco Mundial, 1997, p. 127).

O surgimento dos processos de descentralização iniciou-se, entre outros fatores, porque o

tamanho mínimo do governo auto-suficiente diminuiu. As mudanças políticas favoreceram
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as demandas locais e os países buscam governos locais e regronais quando o governo

central é incapaz de prestar serviços essenciais.

o termo descentralização abrange uma série de diferentes processos. Os principais

são a desconcentração administrativa ou a transferência de funções estatais para níveis de

governo mais altos ou mais baixos, com simultânea retenção do controle do orçamento e da

formulação de políticas; a descentralização fiscal ou a cessão de influência sobre decisões

orçamentárias e financeiras dos níveis mais altos aos mais baixos; e a devolução ou

transferência de recursos e de autoridade política à autoridade de mais baixa hierarquia, em

grande parte independentes dos níveis mais altos de governo.(Banco Mundial, 1997, p.)

Para entender-se o processo de descentralização deve-se ter claro que o princípio

norteado r mais importante é de que a prestação de bens e serviços públicos devem

geralmente ficar a cargo do nível mais baixo capaz de gerenciar os custos e beneficios. Este

princípio justifica-se, pois quando as preferências ou necessidades de cada localidade varia,

os seus governos podem melhor adequar a prestação dos serviços à demanda local. Este

ajuste pode efetivamente reduzir os custos de informação da transação, aumentar a

eficiência e incentivar o crescimento local.

Com o processo de descentralização pode-se ter também uma maior participação da

população na administração local questionando medidas a serem adotadas. E a

oportunidade para que o governo se aproxime mais do povo, o que facilita a definição de

questões e problemas junto à comunidade, bem como possibilita considerar as necessidades

de grupos minoritários locais no processo decisório. Com a eleição de representantes locais,

há a possibilidade de escolha dos representantes em diferentes níveis de governo, o número

de opções políticas também aumenta, estimulando a competição entre esses níveis. Desta

forma, a participação local também pode trazer maior confiança e aceitação das decisões

políticas, ao mesmo tempo em que responsabiliza as autoridades locais pelo que fazem e

pela forma como o fazem. Quanto ao processo de desenvolvimento, a participação de

empresas locais também pode desempenhar papel importante na descentralização,

discutindo projetos pertinentes ao próprio âmbito. Assim, os governos locais podem criar
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estruturas apropriadas para a sua jurisdição e promover desenvolvimento e investimento

privado, o que em última instância poderá significar, também, um aumento de receita.

Entretanto a descentralização apresenta alguns problemas. Algumas vezes, a

descentralização não é resultado de um projeto bem estruturado de reforma. Foi executada

em um ambiente instável, houve baixo nível de confiança e os responsáveis também podem

não responder às demandas locais. Estas estruturas de política pouco desenvolvidas podem

gerar problemas econômicos, tais como a perda do controle macroeconômico, disparidades

regionais na prestação de serviços e má distribuição de recursos em resultados de captura

por interesses locais. A lição, para todos os governos, é que deve haver em todos os

momentos, normas que especifiquem claramente o alcance das responsabilidades de cada

nível de governo (Banco Mundial, 1997, p. 131).

Um dos processos de descentralização ocorridos nos últimos anos é o relativo ao

processo orçamentário. Técnicas de orçamentos descentralizados foram utilizadas de todas

as forma pelos países da Organization for Economic Co-operation and Development

(OCDE). Tem sido muito elogiada a descentralização orçamentária. Os seus defensores

dizem que ela possibilita que aqueles que passam a deter o poder tomem consciência dos

custos e da responsabilidade. A conseqüência é a obtenção de maior eficiência e

rentabilidade, pois as decisões são fundadas num conhecimento preciso da realidade local.

Entretanto têm sido constatados também efeitos negativos. São profissionais de

áreas técnicas prestadoras de serviços, como médicos que não atendem os clientes porque

estão nos comitês financeiros. Detecta-se também a dispensa de professores antigos porque

custam mais, sendo substituídos por novos a um custo mais barato. Geralmente, os novos

responsáveis não conhecem a administrarão financeira, o que ocasionou, por exemplo, a

criação na Inglaterra de uma comissão nacional de verificação, que exprimiu a preocupação

com os riscos. Um grande problema constatado foi o da administração de contratos, onde

ocorreu conflito de interesses por parte de seus administradores. No âmbito local , as

pessoas se conhecem e a falta de controle quanto aos processos licitatórios, geraram tráfico

de influência, beneficiando a contratação fora dos padrões e normas.
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Com o processo de descentralização orçamentária, as unidades centrais perdem

poder e aqueles que as recebem, às vezes, não as desejando, preferem exercitar suas

atividades técnicas na situação do orçamento tradicional, sobre o qual não tinham

responsabilidade. Outro ponto negativo constatado nos processos é que quando a

transferência se dá num contexto de insuficiência de recursos esta pode ser vista não como

um beneficio, mas como um ônus que é descartado sobre a unidade. Os problemas são

devidos a um modelo inadequado, a uma operacionalização incorreta, a interesses

conflituosos e a alguns casos em que a incidência de uma técnica é anulada pelos efeitos

contrários de outros fatores ou políticas que afetam o sistema por inteiro.

Tentando fazer um retrospecto e análise do processo de descentralização

orçamentária, pode-se chegar a algumas conclusões. Primeiramente, ocorreu a perda de

poder dos serviços centrais, detentores do poder e do conhecimentos técnicos de elaboração

e execução orçamentárias. Alguns organismos adaptaram-se a autonomia financeira, mas

outros não, considerando a descentralização mais como uma ameaça que uma vantagem.

Parece que também deverá ocorrer uma mudança cultural, na medida em que a intervenção

dos políticos tradicionais seja reduzida e privilegiada a autonomia local.

3.2.2.4. Flexibilidade

Um dos problemas enfrentados no processo de modernização é tentar resolver os

problemas de atender mais rapidamente às necessidades dos cidadãos e, ao mesmo tempo,

assegurar os mecanismo de controle das atividades prestadas, para que se observem os

preceitos legais estabelecidos. O que se procura é uma concepção para uma estratégia que

permita estabelecer um equilíbrio entre a flexibilidade, entendida como a possibilidade de

tratar diferentemente os caso diferentes e os limites e regras a serem observados na ação

pelos prestadores de serviços estatais ou por ele contratados.

As pressões reformistas estão ganhando corpo em toda parte. Empresários e firmas

privadas querem a credibilidade das ações do Estado estribada num eficiente sistema de
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direitos de propriedade. Os cidadãos reclamam uma prestação mais atenta e eficiente de

serviços públicos e maior probidade no uso dos recursos do Estado. Ao mesmo tempo, a

globalização está intensificando as demandas por um Estado mais ágil, capaz de responder

rapidamente à evolução das circunstâncias. Essas pressões acentuaram o dilema do Estado:

como cercear a arbitrariedade no processo decisório sem criar uma rigidez que iniba a

inovação e a mudança. O desafio fundamental consiste em institucionalizar fórmulas que

sustentem um equilíbrio praticável entre a flexibilidade e o controle.(Banco Mundial, 1997,

p. 114)

Mas, o Estado, em alguns países em desenvolvimento, tem apresentado um

desequilíbrio entre a flexibilidade e o controle. O problema é o da obtenção do ajuste

adequado entre o papel do Estado e a sua capacidade institucional de reconciliar algumas

prescrições de ação governamental aparentemente contraditórias, como regular cada vez

mais e ao mesmo tempo, ter maior flexibilidade. Por exemplo, muitos argumentam que, em

indústrias complexas como a de telecomunicações, os regulamentadores precisam ter

considerável flexibilidade na elaboração e aplicação das regras de mercado. Não existem

dúvidas quanto ao papel desempenhado pelo Estado quanto a assegurar os direitos

fundamentais determinados constitucionalmente. Entretanto, as constantes mudanças e a

introdução de novas tecnologias sempre trazem novos desafios para a normatização e o

controle das atividades.

O Estado, ao retirar-se da atividade de prestação de numerosos bens e serviços que

hoje oferece, deve passar a regular os mercados, fazendo cumprir contratos e

desempenhando todos os papéis essenciais. Desta maneira, os Estados devem responder às

exigências de regulamentação em constantes mudanças. Novas áreas precisam de

regulamentação e as antigas se desdobram por se tomarem muito complexas. Existem

alguns princípios que podem orientar a sua função de regulador dos antigos serviços

prestados. Primeiro, diferentes tipos de regulamentação têm diferentes custos e beneficios,

que os países devem avaliar antes de optar. Segundo, a avaliação deve considerar o aspecto

administrativo: algumas formas de regulamentação são intensivas na exigência de

informação, enquanto outras exigem muito menos: do mesmo modo, algumas abordagens
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normativas são dependentes de mecanismos de comando e de controle, enquanto outras

utilizam mecanismos de mercado. Terceiro, os Estados diferem bastante na sua capacidade

institucional, assim como a estrutura das suas economias. Os seus enfoques da

regulamentação devem refletir essas diferenças. As regulamentações devem ser adequadas

às suas estruturas. Este problema torna-se evidente quando se adota nos países não

desenvolvidos ordenamentos elaborados em países desenvolvidos. Geralmente são

legislações bastante complexas e elaboradas, mas que estão além da realidade e das

expectativas dos envolvidos. Este é o caso de quando o mais é menos, levando geralmente à

inobservância dos dispositivos, por serem efetivamente complicadores e não portadores de

uma solução adequada e factível para os envolvidos. As estratégias normativas

institucionais a serem implementadas devem contar com a ação dos administradores

públicos para fazer face a complexos problemas técnicos e proporcionar aos

regulamentadores a flexibilidade suficiente para responder às novas circunstâncias.

O fortalecimento da capacidade institucional do Estado consiste em aumentar a sua

capacidade de executar as ações coletivas ao menor custo para a sociedade. Para se chegar a

um setor público mais eficiente é necessário estabelecer regras que permitam uma forte

capacidade de formulação e coordenação. Deve-se dar maior flexibilidade àqueles que

elaboram as políticas e, levando-os a considerarem, ao mesmo tempo, as necessidade dos

envolvidos. O bom funcionamento dos mecanismo de formulação de políticas dá

transparência aos custos de normas concorrentes e estimula o debate e a consulta entre

todos os interessados. Desta forma, além de boa formulação, os governos também estão

procurando adotar uma série de mecanismos para melhorar a prestação de serviços,

diversificando-os e tentando formas alternativas.. Entre estes estão a utilização de

mecanismos de mercado, a terceirização, a criação de setores do governo guiados por

critérios de desempenho dotados de maior flexibilidade administrativas responsáveis pelos

produtos e resultados específicos. Com a descentralização da prestação de serviços,

transferindo recursos e responsabilidades a níveis mais baixos de governo, os governos

locais ganham flexibilidade para adaptar a oferta às preferências ou demandas locais.
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Alguns países carecem do suporte de um funcionalismo profissional e normatizado.

Nesses países, é preciso restabelecer a credibilidade das políticas de governo e das regras a

observar, assegurando que sejam seguidas na prática. Na falta dessas condições prévias, as

novas práticas da Administração Pública devem ser introduzidas com cautela. Caso as

normas informais se tenham desviado significativamente e por muito tempo das normas

formais, a simples introdução de novas regras não mudará muita coisa. Nos países que não

lograram estabelecer controles confiáveis sobre os insumos, conferir maior flexibilidade

aos administradores só encorajará as ações arbitrárias e a corrupção. Fortalecida a avaliação

de resultados e instituídos controles confiáveis dos insumos, é possível conferir aos

administradores maior flexibilidade operativa em troca de uma responsabilização maior

pelos resultados.

A flexibilidade pode também ser analisada quanto ao trabalho desenvolvido no setor

público. Havia um conceito bastante arraigado no setor público de um trabalho por toda a

vida. Tradicionalmente, os empregos públicos sempre eram considerados e tidos como uma

carreira a ser exercida por todo o período de trabalho do empregado. Em contraposição a tal

hábito, tem surgido o desenvolvimento de formas de trabalho temporárias, com prazo certo

ou obra a ser realizada. Como forma de implementar esta nova postura, tem surgido

simultaneamente o desenvolvimento de um mercado interno de trabalho do servidor

público, possibilitando a contratação de funcionários mais adequados às atividades a serem

desenvolvidas.

Nos países desenvolvidos, nos últimos anos desenvolveu-se velozmente o trabalho

por tempo determinado, representando de 10% a 20% da força de trabalho. O aumento do

trabalho temporário foi devido à necessidade de limitar os custos e dar maior flexibilidade à

estrutura de governo. Mantém-se limitada a estrutura de funcionários e são utilizados

especialistas sob contratos de prestação de serviços. Um passo seguinte, na procura da

flexibilidade é o desenvolvimento do mercado interno de trabalho, que cria mobilidade.

Mas está restrita a uma série de vínculos objetivos seja de caráter técnico, normativo ou

ainda sindical. Embora a flexibilização seja o objetivo perseguido, ainda faltam os

pressupostos objetivos para a sua implementação.

56



Os mecamsmos de controle constituem um fundamento primordial para o

fortalecimento da flexibilidade. Entretanto um grande número de restrições pode levar a

paralisia. É preciso que os mecanismos destinados a conter a ação do governo sejam

complementados por disposições institucionais capazes de conferir ao poder executivo

maior flexibilidade para formular e implementar políticas e para adaptar-se a novas

situações e a mudanças de condições. Esta questão passa pela revisão das formas

tradicionais de controle, pensando aqui no direito administrativo formulado

tradicionalmente e passa também pela introdução de mecanismos de avaliação do

desempenho.

o controle da corrupção é uma outra questão a ser considerada nesta procura de

maior flexibilidade da atuação na Administração Pública. Os cidadãos querem maior

probidade das autoridades públicas. Assim, a nova transparência nos mercados internos e

globais expõe mais prontamente a corrupção aos olhos do público. A corrupção tem sido

entendida de formas diferentes. A grosso modo, pode ser entendida como o abuso do poder

público no interesse privado. A corrupção aflora quando as políticas e o sistema regulador

não são bem formulados e as instituições repressoras são fracas. Desta forma, os interesses

privados exercem a sua influência por meios ilícitos para aproveitar oportunidades de

corrupção e ter vantagens, e as instituições públicas não resistem, pois faltam restrições

efetivas.

3.2.2.5. Normas e qualidade

Na discussão sobre a Administração Pública surge a questão de como tomar a

própria organização mais adequada ao atendimento dos novos pedidos que provêm do

ambiente externo. Esta redefinição e esta reconsideração possuem na realidade, dois níveis

problemáticos diferentes que são os dos fins e dos instrumentos. Não entrando no mérito

dos primeiros, no que se refere ao segundo, um grande número de pessoas tem reconhecido

que a qualidade dos serviços é baixa. Esta afirmação genérica não pode ser contestada por
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ninguém. É necessário, então, passar à analise das causas que determinam este nível

insuficiente de qualidade.

Geralmente, a pnmeira causa individualizada é a do excesso de "burocracia", o

excesso dos procedimentos que regulam a atividade interna dos órgãos da Administração

Pública e a forma como são executados fazem com que o tempo de resposta aos novos

problemas de uma sociedade dinâmica e em constante mudança seja sempre inadequados.

Além da dificuldade que também enfrentam aqueles que querem iniciar um processo de

mudança. A burocracia não possui somente aspectos negativos, e é necessária ao

funcionamento da Administração Pública, pois a atividade deve ser regulada por normas

claras e compartilhadas por todos. Há, às vezes, um risco que corre quando se pretende, por

exemplo, eficácia e eficiência se deseja transportar acriticamente o modelo da empresa

privada para o setor público desconsiderando os direitos e garantias conquistados. Para

tanto é necessário que, com a reconhecida exigência da qualidade, a Administração Pública

encontre trajetórias e modelos organizativos peculiares e ao mesmo tempo inovativos e que

envolvam aqueles que nela trabalham. Segundo as premissas da qualidade total, esta é

atingida somente se todos se tornarem responsáveis pela qualidade de seu próprio trabalho,

independentemente da diversidade e complexidade da função. Assim propõe-se que o

trabalho de cada um seja avaliado de acordo com o grau de satisfação daqueles a quem ele

é prestado o trabalho e daqueles que o prestam, tendo em vista um nível dos recursos que

podem ser empregados para atingir tal objetivo.

Neste domínio, os governos então pretendiam realizar uma mudança de cultura'".

Depois dos indicadores de desempenho começaram a implantação de programas de

qualidade para minorar as conseqüências dos cortes orçamentários e de pessoal. Com a

24 Nos anos 80, surge o conceito de cultura nos meios acadêmicos da administração e dos negócios e
universitários. Mas tem sido usada para designar coisas diferentes, podendo englobar: atitudes,
comportamentos e interações sociais e organizacionais. Pode também ter um sentido mais amplo:
designando o conjunto de convicções e idéias que determinam o comportamento e as estruturas reais de
uma sociedade ou de uma organização, mas que são distintas sobre o plano conceitual. A opção mais
adequada parece ser a segunda que considera a cultura como um sistema ordenado' de noções, pois a
primeira definição faz pensar que alguns procedimentos podem alterar a cultura e mesmo levar o pessoal a
modificar seu comportamento, que entretanto pode conservar suas convicções e atitudes anteriores. Assim
noção a ser usada de cultura tem menos a ver com aquilo que uma organização possui do que com aquilo
que uma organização é.
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qualidade os políticos encontraram uma forma de contrapor ao discurso anti-função pública

de REAGAN e THATCHER.

Mas a pergunta que se coloca é: será que os governantes se deram conta de que,

com a qualidade, estavam introduzindo um verdadeiro cavalo de Tróia na Administração

Pública? As técnicas de qualidade oriundas do setor privado privilegiam o consumidor". O

que farão quando as preferências forem diferentes daquelas dos líderes políticos? Como

acornodar-se-ão as novas alianças entre os profissionais locais, gestores dos serviços e os

usuários, reclamando mais gastos e melhores normas?

Ainda estão sendo implantandos estes programas e as tensões estão começando a

aparecer. Outro problema é que os programas de qualidade estão sendo considerados como

um simples componente dentre outros na reforma de gestão e não estão sendo considerados

como elementos dominantes e estratégicos como nos textos que tratam da matéria. Os

diversos organismos adotam diversas técnicas sem integrá-las umas ás outras, sem dar a

devida importância que lhe e dada no setor privado.

Na Inglaterra, no serviço de saúde, os médicos contestaram as regras de qualidade

nas quais haveria influência do consumidor construindo um sistema próprio e independente

de verificação da qualidade. Aqui foi mais uma forma de manter a não intervenção dos

outros grupos profissionais que tratam da saúde.

O conceito de norma é um elemento essencial na maiona das técnicas

contemporâneas de melhoria de qualidade. Major, na Inglaterra, fez delas o ponto central de

sua Carta do Cidadão. Elas também tiveram um papel importante no inicio dos anos 90, nos

EUA. Mas apresentam aspectos diferentes. As normas mínimas são aquelas que os serviços

25 O conceito de consumidor e originário das relações de mercado, que se refere a satisfação de suas
necessidades num determinado contexto de oferta e demanda .. Já o de cidadão se refere a certo numero de
direitos e deveres constitucionalmente garantidos. Ao fazermos a analise entre os dois conceitos no que se
refere aos serviços públicos verificamos que o de consumidor e subordinado e englobado pelo de conceito
de cidadão. Assim, pergunta-se se esta redução do papel de cidadão ao de consumidor colocaria em risco a
cidadania democrática
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têm de atender cada vez que funcionam e são direitos para o usuário. As normas médias

diferem das anteriores pois uma parte dos usuários pode ser atendida aquém deste padrão.

As normas de excelência são mais uma aspiração que um objetivo imediatamente

realizável. Entretanto, são confundidas na maioria dos serviços. Assim geralmente prefere-

se trabalhar com as normas mínimas para evitar-se o escândalo quanto ao não

cumprimento.

As técnicas de qualidade possuem vantagens. Constituem um campo de batalha para

grupos que têm diferentes visões da função pública. Alguns encaram-nas como um

instrumento que permite um melhor controle de rendimento do seu pessoal e que permite

exigir respeito ao poder administrativo, bem como engajamento e entusiasmo na

consecução dos objetivos da organização. Outros consideram-nas uma maneira de se obter

dados sistemáticos que possibilitam a solicitação de recursos superiores. Um pequeno

número acredita que a melhoria da qualidade pode aumentar a participação dos usuários na

concepção e prestação de serviços.

Há questões a serem respondidas: deve-se aumentar as normas ou reduzir as

despesas? E com recursos reduzidos, quais os aspectos da qualidade do serviço que deverão

ser prioritários? Na Inglaterra, o Ministério do Tesouro acha que os dois objetivos devem

ser atendidos. Quanto ao segundo deve-se levar em consideração as preferências dos

usuários.

3.2.2.6. Desempenho e produtividade

O desenvolvimento do desempenho e da produtividade é um imperativo de mais de

uma década. Ocorreria com a introdução de práticas de administração eficazes nas

organizações públicas. Dentre as técnicas geralmente mais utilizadas, teríamos, entre

outras, as de gestão de pessoal e de qualidade. Para o seu desenvolvimento, propõe-se a

utilização mais eficaz dos recursos humanos disponíveis. Isto seria conseguido por meio de

capacitação que permitisse desenvolver a capacidade de gestão e aumentar a adaptabilidade
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e flexibilidade das diversas funções, envolvendo-os em processos de resolução de

problemas com prêmios e incentivos, e padrões de desempenho.

o desenvolvimento da produtividade, segundo os modelos teóricos, estaria

correlacionado ao desenvolvimento de um ambiente de trabalho motivador que respeitasse

as necessidades fundamentais de segurança, equidade e participação. Quando se pede ao

trabalhador para trabalhar mais e melhor, ele tem a necessidade de saber se isto se refere a

toda a empresa, precisa ter um clima organizacional cooperativo e de ter possibilidade de

contribuir na solução de problemas, ter oportunidade de formação, de desenvolvimento e de

aumento de poder do seu posto de trabalho.

Freqüentemente tais condições são propostas mas não implementadas. Em alguns

países, têm sido implantados pólos de projetos, com sistemas próprios de remuneração e

responsabilização, mas que não podem substituir as reformas institucionais. Neste sentido,

a gestão de pessoal é hoje um dos principais desafios do setor público. Os sindicatos têm

um papel fundamental. Geralmente vêem positivamente o desenvolvimento de práticas de

gestão de pessoal inovativas e a tese de melhoria da produtividade, mas querem conhecer a

fundo tais técnicas para poder controla-las melhor.

Este estádio da Administração Pública "de resultados" é considerado uma etapa

posterior a instituição dos controles contábeis tradicionais. Assim, em países que não

chegaram a instituir controles confiáveis do uso de insumos, a flexibilidade gerencial

poderá fomentar arbitrariedades e a corrupção. Além disso, para preparar contratos e impor

o seu cumprimento, particularmente com vistas a resultados complexos, são necessários

conhecimentos especializados que muitas vezes são escassos. Tal fato foi confirmado por

estudos em empresas estatais de países em desenvolvimento nos quais a análise dos

contratos por resultado foi bastante insatisfatória (Banco Mundial, 1997, p. 96).

Os indicadores de rendimento são um forma de controle proposta como sendo um

aprimoramento do controle hierárquico e procedimental dos insumos. O problema em

questão é de como controlar o aparato burocrático estatal, responsabilizando os gestores
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públicos perante a sociedade pelo cumprimento das disposições atinentes ao interesse

coletivo. Assim, a estes tradicionais controles legais são acrescidos os controles de

resultados. Estes por sua vez, estão calcados nos indicadores de desempenho que

facilitariam um melhor controle pelos cidadãos dos atos exercidos pela Administração

Pública. Desta forma, passaram a ser introduzidos juntamente como a política de

descentralização, para definir metas e objetivos a serem atingidos pelos administradores.

Na Inglaterra, nos anos 80 os indicadores de desempenho causavam um boa impressão.

Não era visto como um bom procedimento administrativo não se ter indicadores para

informar ao público. Os indicadores eram vistos como uma forma melhor para que o

parlamento e a população pudessem controlar o desempenho da Administração Pública.

Nos últimos anos, o número de indicadores já aumentava e esta tendência acentuou-

se mais ainda, com a crescente delegação de atividades. No inicio eram elementos

exteriores agregados artificialmente á atividade, mas hoje já são elementos intrínsecos dos

contratos que regem o funcionamento de um grande número de serviços públicos

delegados. Introduziu-se com a facilidade dos novos sistemas informativos, indicadores de

rendimento em todos os níveis organizacionais da administração. Seria, entretanto,

ingenuidade acreditar que, com o tempo, e com a introdução de indicadores a

Administração Pública tornar-se-ia transparente e perfeita. Os problemas continuaram

naqueles países onde as atividades foram delegadas. Como já ocorria na administração

financeira, os problemas dos indicadores puderam ser catalogados como decorrentes de

uma modelação ruim, uma implementação inadequada, conflitos de interesses.

As novas regras do jogo passam a ser compreendidas e os jogadores aprendem os

seus papéis e as estratégias a serem implementadas. Mas se os indicadores só cobrem parte

do jogo a outra parte não controlada corre o risco de ser negligenciada. O serviço de

arrecadação de tributos da Inglaterra, por exemplo, priorizou a quantidade e não a

qualidade e as inspeções passaram a negligenciar os casos mais complexos e longos.

Geralmente os indicadores incidem sobre o que é facilmente mensurável. Assim mais fácil

medir o dinheiro gasto do que a qualidade do serviço fornecido, medir a eficiência do

processo e não a eficácia do serviço ou a satisfação do usuário. Nos EUA, mesmo depois de
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seis programas de indicadores, as medidas de resultados são relativamente raras. Para os

serviços de saúde, educação, os serviços sociais personalizados e os programas correcionais

ainda se está longe de saber quais são os fins a serem atendidos e, conseqüentemente, de se

ter os objetivos fixados e os indicadores de rendimento a serem utilizados

o segundo problema é o da implementação de má qualidade. É necessário um

projeto de capacitação e formação para compreender os indicadores e sua importância. A

divergência de interesses é evidente. Os organismos aos quais são delegadas as atividade

querem indicadores de medidas globais que lhes permitam grande margem de manobra. Ao

contrário, os controladores querem indicadores que retratem o cumprimento de objetivos

rigorosos e dados que permitam comparar a outros serviços semelhantes. As intenções

manifestadas neste jogos são conhecidas. Redefinir categorias de forma que não se possa

ter uma série temporal para se comparar. Fixar metas num nível baixo que permita uma

melhora. Inventar novos coeficientes para que pareça que se tem um bom rendimento ..

Juntar novos serviços, separar ou fundir organismos. Em suma, qualquer motivo em que se

possa invocar a existência de novas condições e invalidar as antigas medições. No

programa Neste Steps foi elaborado um sistema de medida do rendimento intensivo mas

enganoso. As mudanças de ano para ano não permitem uma verificação do desempenho.

Assim quanto mais os organismos atingem os objetivos de redução de gastos mais correm o

risco de ver os seus objetivos tomarem-se mais exigentes.

Na Inglaterra, obteve-se certo sucesso na implantação de uma cultura fundada no

rendimento, mas que não correspondeu ao esperado. Entre os fornecedores de serviços,

muitos são mais refratários e céticos do que adeptos de tal sistema. Os indicadores de

rendimento tomaram-se um pólo de atração importante para as convicções, as aspirações e

até mesmo para os mitos, entretanto a nova cultura caracteriza-se mais pela aceitação dos

valores do que pela sua aplicação. Não se chegará a um acordo entre as autoridades centrais

e os organismos descentralizados sobre os indicadores. Os parlamentares não têm interesse

em compreender os detalhes técnicos destes indicadores e as novidades são ignoradas.

Pode-se concluir que os indicadores de rendimento aumentaram o poder dos dirigentes da
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cúpula sobre os grupos de funcionários das organizações dirigidas. Entretanto não foi bem

implementada para o controle do cidadão.

As considerações quanto ao desempenho também devem ser aplicadas às novas

técnicas de gestão introduzidas com as reformas. Entretanto, a avaliação ainda não foi

implementada, pois os reformistas refutam uma avaliação de suas reformas. Pode-se

esclarecer este paradoxo examinando-se mais de perto a natureza e o nível das avaliações

feitas. Um grande número de serviços esta submetido a novas medidas de rendimentos que

não existiam então. Existem indicadores que medem a eficiência, o tempo despendido, os

recursos financeiros. Contudo, a abordagem adotada tende a considerar avaliação de forma

economicista e positivista. Neste contexto , as avaliações dos múltiplos fatores

intervenientes no processo, com abordagens quantitativas e pluralistas são a exceção.

Quanto observadas sob os aspecto das relações hierárquicas e culturais, a influência foi

deslocada dos contadores e economistas para os profissionais tradicionais (professores e

médicos) que abordam a avaliação de maneira mais flexível segundo sua formação e a de

seus pares. Ela também deixou de ser feita pelos burocratas intermediários pois existe agora

um sistema de informação da gestão sofisticado e indicadores de rendimento.

Apareceu também no fim dos anos 80 a avaliação da satisfação dos usuários ou da

qualidade percebida por eles, feita por questionários A questão colocada é como integrar

esta avaliação aos indicadores de eficiência "mais rigorosos". A avaliação pelos usuários é

um importante elemento de legitimação política, e pode haver uma tensão entre a avaliação

feita pelos gestores e de qualidade feita pelos cidadãos.

À medida que surgem vários indicadores de desempenho as avaliações globais se

tomam mais raras .. A Suécia fez uma tentativa neste sentido. Constatou que o aumento da

produtividade se deu nos anos 80 em função da natureza dos serviços fornecidos e das

restrições orçamentárias. Assim, e nos serviços governamentais repetitivos e centralizado é

que se constatou mais melhorias. Também foi mais percebida nos serviços governamentais

com orçamentos estabelecidos ao nível central do que naqueles submetidos a uma pressão

local. A questão sueca põe em destaque o enigma a ser decifrado por numerosos países. Em
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que medida os ganhos de produtividade podem ser atribuídos à gestão gerencial da New

Public Managment ou aos cortes orçamentários? Em outras palavras, a imposição de

restrições orçamentárias nos serviços públicos, segundo porcentagens arbitrárias mais que

os recursos das técnicas, por si só, constituíram o principal fator para a criatividade

administrativa e profissional.

E difícil estabelecer uma comparação entre a situação anterior e a atual. Outro

problema consiste em saber a quais das novas mudanças ( tecnologia da informação,

terceirização, descentralização orçamentária) pode-se atribuir o resultado. Outra dificuldade

é a determinação dos critérios para avaliar os projetos de grande envergadura, menos

evidentes do que aqueles usados na avaliação dos de menor porte. A otimização de recursos

parece ser um critério racional e simples para medir o dinheiro. Mas quando desejamos

avaliar os valores a situação toma-se complicada. Como considerar os valores divergentes

dos usuários de serviços - jovens e velhos, empregados e desempregados. Como avaliar a

norma ética em função da eficiência? Quanto de corrupção pode-se tolerar para estimular a

inovação do empreendedor? Quanto de erro pode-se aceitar para que se forneça um serviço

mais rápido ao cidadão? Qual o nível de injustiça que se pode aceitar para obter-se a

liberdade de ação local? Para a introdução de novas técnicas de gestão cujo aplicação

demanda um longo periodo ha poucas técnicas rigorosas e globais de avaliação. Existem

muitas técnicas de avaliação para projetos menores de caráter econômico referente ao

rendimento dos serviços ou processos. Entretanto não existem técnicas que avaliem a

eficácia global das reformas.

Pesquisa feita pela Organization for Economic Co-operation and Development

(OCDE) revelou quais foram as principais reformas efetuadas nos setor publico para tomar

mais eficiente a gestão no setor público. Podem ser descritas como:

- Atividade de redução da intervenção pública (e redução das despesas)

- desenvolvimento de processo de privatização em estrito senso

- transformação de instituições públicas em empresas

- descentralização de poder ou de serviços

- introdução de forma de mercado
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- redefinição do papel das instituições centrais do governo

- melhoramento da relação entre cidadão e prestador de serviço público

- medição de resultado

- simplificação de regulamentos

- desenvolvimento de tecnologia de informação

Além das especificidade nacionais, a análise das iniciativas implementadas

demonstra uma forte aceleração de reformar o setor público, mostrando que a problemática

do setor público é semelhante a nível global. A atividade de reforma hoje consiste numa

regra. Isto talvez seja devido à economia cada vez mais global, onde a eficácia e a

eficiência da Administração Pública constituem um fator determinante para a capacidade

competitiva dos diversos países no mercado internacional, podendo a ineficácia do estado

constituir num freio ao desenvolvimento.

Num mundo com grandes transformações nos mercados, nas sociedades civis e nas

forças globais, o Estado está sendo pressionado a tomar-se mais eficiente, mas ainda não

está se adaptando com suficiente velocidade para alcançar este ritmo. Não é de se

surpreender que não exista um modelo único e que as reformas muitas vezes sejam lentas

porque envolvem uma reelaboração fundamental dos papéis das instituições e das

interações entre os cidadãos e o governo. A busca de um Estado mais eficiente mesmo nos

países firmemente industrializados, indica que as melhorias adicionais trazem muitos

beneficios mas também disfunções. A reforma das instituições do Estado parece ser longa,

dificil e politicamente sensível. Mas, assim como se tem agora uma melhor noção do

tamanho do desafio da reforma, também há maior consciência dos custos com que se tem

de arcar se as coisas continuarem como estão. Uma outra conclusão que se tira das diversas

análises das inovações é que: cada função pública é diferente e, desta forma, reage de modo

específico à aplicação das técnicas particulares. Temos uma variedade de culturas nas

organizações públicas em função da relação que se estabelece entre usuários dos seus

serviços. Desta forma não existe e jamais existirá uma só visão da função pública e as

prescrições globais (de uma administração pública empresarial) são suspeitas. Assim as

inovações devem ser apropriadas a cada atividade. Uma compreensão mais clara das
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instituições e dos mercados mostra a insensatez de pensar que a estratégia de

desenvolvimento se reduz a uma escolha entre o Estado e o mercado. Há coisas que fogem

ao controle do mercado, pois há necessidade de que o Estado garanta o mercado ou porque

há outros valores alem do econômicos que precisam ser tutelados., ou porque os custos

levam à constatação de que a forma mais eficiente é a constituição de uma instituição que

opere fora das trocas do mercado. Considerando somente os aspectos econômicos, os países

precisam dos mercados para crescer, mas precisam de instituições estatais capazes para que

os mercados possam crescer.
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4. Projetos de Reformas Nacionais para a modernização da administração

pública.

Embora haja uma tendência global para o desenvolvimento dos processos de

reestruturação do setor público, os diversos países adotaram soluções diferenciadas. Para

compreender os processos de reestruturação ocorridos nos países é interessante descrever as

características operativas que tiveram as reestruturações e depois destacar as diversas

tipologias de abordagens e os principais problemas. Deve-se ressaltar que das análises

apresentadas dificilmente poder-se-ia fazer uma comparação, pois comparar trajetórias de

reformas é uma empreitada extremamente complexa. Desta forma, é impossível comparar o

processo da Nova Zelândia, com poucos funcionários públicos com a de países que

possuem alguns milhões. Mas a análise dos diversos processos permite individuar as

problemáticas evolutivas para desenvolvimento do setor público.

Mesmo que tenhamos escolhido de forma acurada e apropriada as dimensões, isto

só poderá ser uma parte da história. Para entender as contradições necessitamos de

informações qualitativas e quantitativas sobre os pontos de partida e o sequenciamento

temporal das inovações administrativas. Diferentes pontos de partida permitiram a cada

país ter diferentes oportunidades estruturais. Por exemplo, a Suécia, que tem já há algum

tempo convivido com agências independentes que foram responsáveis pelas tarefas

operacionais e de prestação de serviços do governo central. A Inglaterra, ao contrário, teve

tradicionalmente muito mais centralização e dependia dos departamentos ministeriais para

ações administrativas básicas. A seleção dos períodos de tempo histórico é outra importante

decisão em um estudo comparativo. Foi escolhido arbitrariamente um período que teve

início em 1980. Assim, o período de 20 anos tem a virtude de ser longo para abarcar a

maioria das iniciativas que coletivamente foram cunhadas como sendo a "New Públic

Management" a "reinvention" do governo e da "performance mamagement".
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Apresentaremos uma breve descrição dos processo que ocorreram nos seguintes

países:
1. Austrália

2. Nova Zelândia
...,

Estados Unidos-'o
4. Inglaterra

5. Suécia

6. Itália

4.1. Austrália

A Austrália iniciou sua reforma nos anos oitenta com grande colaboração dos seus

burocratas. As eleições de 1983 foram centradas na reforma do setor público. Em março de

1983 as eleições foram ganhas pelo partido trabalhista, assumindo o primeiro ministro

Robert Hawke com o propósito de redesenhar a máquina administrativa nos dois anos

subseqüentes. Tratou imediatamente de elaborar vários estudos sobre a Administração

Pública australiana. Estes documentos compõem um plano detalhado que também procurou

integrar estudos que já haviam sido realizados por governos anteriores. Como resultado,

obteve-se um pacote de reformas e também um acervo de conhecimento para apoiar o

funcionamento do serviço público. A reforma norteou-se pelos princípios da eficiência e da

responsabilidade, enfatizando a capacidade administrativa, procurando dar a todos os

australianos a oportunidade para competir por posições nos serviço público segundo o

mérito. Estes estudos, que precederam a reforma na Austrália, e que deram importante

fundamentação teórica no processo, não foram realizados, por exemplo, na Inglaterra e na

Nova Zelândia. A reforma também diferenciou-se das ocorridas na Inglaterra e Nova

Zelândia por estar mais preocupada com melhoria dos serviços públicos e não com o

reexame do papel fundamental do governo. Apesar de ter havido algumas diferenças entre

os diversos Estados da federação, várias medidas foram adotadas pela reforma australiana.

Procedeu-se à separação entre órgãos de governo e da burocracia, as quais foi dado um

papel estritamente instrumental. Houve o fortalecimento das organizações com a
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consolidação dos seus corpos e das agências e também a racionalização das suas estruturas.

Os ministros assumiram um forte poder diretivo, manifestado com o estabelecimento de

contratos de prestação de serviços determinados com seus colaboradores imediatos em

funções diretivas. Descentralizaram-se os sistema financeiros e de pessoal. Elaborou-se a

desburocratização e redução dos níveis hierárquicos por meio dos processos de delegação.

Aplicou-se o princípio do custo-benefício, ocorreu o desenvolvimento de sistemas tarifários

e o envolvimento do setor privado em muitas atividades.

Estes princípios também estiveram presentes em outras reformas de países como

Canadá e a Inglaterra. Na Austrália, o elemento dominante foi, antes mesmo da mudança da

máquina de governo, a alteração dos sistemas de decisão, que se desenvolveu durante os

anos oitenta e que trouxe uma mudança da estrutura do setor público. Este fenômeno é

importante na medida em que destaca as mudanças estruturais e as mudanças dos sistemas

de regras que não podem subsistir um sem o outro enquanto interagem.

A mudança no processo decisório ocorreu nos anos oitenta com a publicação do

Expediture Review Commitee of Cabinet (ERC). Este comitê criou uma forte

compatibilização entre as decisões estratégicas do governo, aumentando a capacidade de

gestão do trade-ojJ entre a dimensão micro e macro da intervenção. A eficácia do processo

de decisão foi ainda reforçada com a reforma do sistema orçamentário, dentre os quais um

elemento relevante foi a introdução de processos constante de avaliação dos programas.

Foram estabelecidos em 1986 as Efficiency Scrutiny Uni! (ESU) que procuraram dar ênfase

na obtenção da eficiência e na redução de custos, segundo as diretrizes oriundas do setor

privado, sendo que este nunca foi considerado o objetivo primário.

Um outra mudança posterior foi a descentralização de decisões operativas relativas

ao sistema financeiro e de recursos humanos dos ministérios dando maior flexibilidade de

gestão interna. Foram introduzidos dois programas neste esforço para a melhoria, o

Financiai Management Improvement Programe (FMPI) e o Program Management and

Budget (PMB). Esses programas tinham como objetivo dar aos ministros e funcionários do

alto escalão responsabilidade pela administração dos seus departamentos, para alocar de
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forma mais eficiente os recursos e ter mais conhecimento sobre seus desempenhos. Esta

maior autonomia com indicadores do desempenho foi resultado da necessidade dos

departamentos apoiarem as propostas de políticas adequadas às expectativas externas, bem

como de especificar medidas de desempenho para avaliações periódicas.

Se a tônica das reformas na maioria dos países, foi a criação de pequenas unidades

responsáveis por políticas e das agências pelo fornecimento de serviços, o governo

australiano criou super departamentos, reduzindo o número de departamentos de 26 para

16. Os argumentos aduzidos para justificar tal procedimento for que as mudanças

introduzidas promoveriam mais coerência, que tal redução era suportada por um programa

financeiro e orçamentário e que permitiria maior coordenação, estabilidade e consistência.

Outra decisão foi a mudança dos "limites" do setor público quanto a serviços

econômicos de interesse geral, até atingir em 1994 uma situação em que cerca de 90% das

entradas do Departament of Adminstrative Services estavam sujeitas à plena concorrência

do setor privado.

O desenvolvimento das reformas na Austrália foi acompanhado também de

mudanças quanta à política de recursos humanos referente à remuneração. Esta foi

caracterizada por uma significativa descentralização na forma de contratação. No final de

1987 foi extinta a função centralizada de pessoal do Public Service Board e instituído um

novo departamento, com funções limitadas, para relações industriais que teve como missão

reformar o sistema de retribuição e de organização de trabalho no setor público e do

processo de seleção e de estruturação de carreiras. Desde 1987 também foi consentida uma

maior flexibilidade na determinação salarial e o sistema de enquadramento funcional foi

racional izado.

Uma outra alteração foi a participação dos dirigentes das unidades operativas nas

tentativas para a renovação contratual, responsabilizando-os de modo significativo pela

política salarial e de pessoal. Em 1992 foi estabelecida a contratação coletiva no àmbito de

unidades operativas. O objetivo era o de incentivar melhores resultados de gestão e de
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produtividade, de modo similar à iniciativa privada, onde os resultados eram atingidos por

meio de uma cooperação significativa entre administração, sindicato e pessoal.

Observou-se uma aproximação entre setor público e privado quanto às regras de

contratação. Entretanto, não foi esquecida a especificidade do setor público (graças ao

controle sindical) no que se refere aos princípios da equidade e da paridade de direitos que

não podiam ser sacrificados aos princípios da eficácia e da eficiência. A proposta de 1992

era distribuir sob a forma de gainsharing o que foi poupado do orçamento por meio de

ações de melhoria da produtividade de eficiência .. Esta soma poupada vinha divida em duas

partes iguais. Uma era destinada ao aumento salarial e outra era destinada ao governo para

ser reuti lizada.

o apoio dos sindicatos ao programa de reformas do governo foi essencial para a

modificação do sistema salarial. Eles apoiaram o sistema de avaliação baseado na carreira e

retribuição, e também um sistema de seleção flexível e ainda a introdução de instrumentos

para a gestão do pessoal excedente. Mas, ao mesmo tempo chamaram a atenção para uma

mudança muito rápida que poderia comprometer a característica de unidade de muitos

setores da Administração Pública, e também que a melhoria da eficiência não poderia ser

perseguida simplesmente com o corte de custos e a introdução de mecanismos de mercado.

A Austrália foi um dos poucos países que desenvolveu uma avaliação dos

resultados da reforma implementada. O Management Advisory Board criou uma força

tarefa independente para avaliar os resultados da reforma. A conclusão foi a que a direção

da reforma estava correta. A reforma foi bem aceita e os beneficios foram maiores que os

custos. Os ministros obtiveram melhores condições para o desenvolvimento de ações de

governo. A Ética dos funcionários públicos foi mantida e reforçada. O sistema de

programação orçamentária melhorou a informação e a compreensão entre as diversas

agências quanto aos seus objetivos. O ambiente de trabalho melhorou em função dos

instrumentos de gestão mais evoluídos e de desenvolvimento de relações mais

participativas, e também com a diminuição da pressão hierárquica sobre a sua estrutura
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organizativa. As agências ficaram mais atentas às necessidades de seus clientes e à

melhoria de qualidade de sues serviços.

Em 1993 foi proposto pelo Primeiro Ministro um quadro geral para as mudanças do

setor público que destacou três setores a serem abordados. Primeiro, a valorização do

desempenho. Delegar responsabilidades e depois premiar os bons desempenhos focalizados

na valorização de resultados. Segundo, desenvolver a liderança, com papéis bem definidos

e objetivos de governo. E finalmente, reforçar a cultura de melhoramento contínuo.

4.2. Nova Zelândia

Na Nova Zelândia, o processo de intervenção foi o mais radical e controvertido, em

parte pela estrutura antiquada existente e pela forte resistência que sofreu o processo de

implementação. A Nova Zelândia era um Estado centralizado e o governo central dominava

o governo local não existindo tradição de poder autônomo de agências em qualquer setor

do Estado. O sistema de poder era então relativamente centralizado, com um centro

administrativo que tinha uma grande habilidade de impor mudanças administrativas no

restante do sistema inclusive sobre os governos locais. Neste contexto, o governo do país

procurou implementar uma reforma que enfatizava a economia e a eficiência. O processo

teve inicio em 1987 com a reeleição do governo trabalhista. Os fundamentos da reforma

foram sistematizados no documento intitulado Government Management, propondo uma

nova Administração Pública. Para tanto, foram elaboradas duas legislações, o State Sector

Act e a Public Finance Act que estabeleceram a nova estrutura da Administração Pública

fundamentada nos incentivos para um melhor desempenho, que dá maior responsabilidade

aos administradores, enfatiza a adoção de objetivos claros e a instituição de um sistema de

informação que permite a avaliação.

A nova Zelândia passou a ser um caso paradigmático para as reformas da

Administração Pública. Ao contrário das outras reformas, a ocorrida neste país foi

claramente baseada num arcabouço teórico de reformas fundadas na teoria econômica e
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administrativa. A reforma foi influenciada fortemente pela teoria econômica da

organização, formada pela teoria da agência e pela teoria da public choice e pela teoria dos

contratos. Segundo os seus propositores, tal proposta permitiria, com sua base analítica

correta, a solução dos problema da Administração Pública. O uso da teoria da public choice

permitiu à Nova Zelândia ver as instituições de uma forma reducionista, na qual os

parlamentares eram vistos como provedores de serviços e bens públicos em troca dos votos;

os burocratas procuravam "maximizar" o seu poder pessoal e a sua influência mais que

atender a diretrizes do bem estar emanadas do legislativo. Os fundamentos da teoria

proposta seriam uma ferramenta para melhorar o funcionamento do governo. Era uma

forma de considerar como os eleitores poderiam fazer com que os eleitos fizessem o que

eles queriam e como os parlamentares poderiam obter que os funcionários públicos

conduzissem acertadamente as políticas públicas. Assim os princípios do mercado

passaram a ser os fundamentos para o funcionamento da sociedade, estando todos os

agentes reduzidos ao papel econômico, usando conseqüentemente a racionalidade

econômica e possuidores das informações necessárias para tanto. Entretanto, parece que

estas influências estiveram mais presentes nos discursos do que na prática dos atos

implementados.

O primeiro passo da reforma foi a "corporisation" da estrutura pública, uma forte

reestruturação no sentido gerencial. Este processo aconteceu com a transferência de todas

as atividades comerciais da estrutura pública para empresas de propriedade estatal

operantes no mercado .. O segundo passo foi o desenvolvimento de um "managerialismo"

de caráter australiano nas atividades remanescentes do serviço público. Os administradores

do setor público receberam a mesma liberdade do setor privado, somente com diretivas do

governo e controle administrativo. Os executivos tiveram independência para poder exercer

sua discricionariedade na administração de seus órgãos. Os limites decorrentes do controle

sobre as entradas foram eliminados.

Desde o início, como fundamento da mudança estava a clara separação entre a

formulação das decisões políticas e a sua implementação e o reconhecimento da

contestação dos procedimentos do governo pelos cidadãos. Desta forma as saídas e a
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medida do desempenho correspondente tomaram-se elementos centrais no processo de

programação financeira. O orçamento se transforma num contrato entre o parlamento e o

diretor de cada agência responsável por um produto que vem definido em termos de

volume, qualidade e tempo de produção. Para tanto foi implantado um sistema de

informação da administração financeira com a adoção de medidas para os produtos e

serviços prestados que permitiu estabelecer os vínculos entre os resultados financeiros e as

decisões tomadas.

Um outra dimensão da reforma foi a de separar e a externalizar a atividade de

verificação de resultados. No caso da educação foi instituído o Educacion Review Office

com a missão de verificar e representar o governos nas relações de controle do desempenho

das diversas escolas. O desenvolvimento da reforma levou a uma mudança da estrutura

salarial e a uma equiparação entre trabalho público e privado. Também ocorreu uma

diminuição do contingente de trabalhadores públicos.

A avaliação da reforma da Nova Zelândia é muito complexa. Não há dúvida que o

setor público foi esvaziado. A tentativa de prestar melhores serviços levou o governos a

redefinir o seu papel e suas responsabilidades. Parece que o que ocorreu foi um retomo aos

princípios clássicos de funcionamento governo. Surgiu o risco de que interesses

particulares do administrador substituam o princípio da permanência e da lealdade no

funcionamento do serviço público. Esta questão foi recolocada pelos responsáveis pela

reforma com uma questão de participação: sustentam que o problema do administrador

público não é o de gerir, mas o de participar dos processos de decisões estratégicas e

políticas. Este processo não se realizaria por intermédio da lealdade, mas pela capacidade

do administrador de individuar as necessidades e de satisfazê-las e de estabelecer critérios

de avaliação desta satisfação. Assim o gestor público não deve ter a capacidade de seguir

regras, mas de administrar uma série de conflitos entre diversos tomadores de decisão

pública. Pode-se afirmar que as mudanças ocorridas nas agências proporcionaram maior

interação com o governo central.
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4.3. Estados Unidos

o governo federal americano caracteriza-se por propor continuamente reformas da

Administração Pública, mas as últimas se diferenciaram das anteriores. A modernidade

exacerbou a questão da legitimidade do papel da Administração Pública no Estado.

Permanece embate entre políticos democráticos e especialistas em administração desde

muitos anos. Nos EUA As reivindicações por maior profissionalismo e métodos científicos

remontam a mais de cem anos atrás, desde a Progressive Era. A evolução da

Administração Pública nos EUA poderia ser dividida em períodos. A primeira fase seria a

caracterizada pela dicotomia entre política e administração, superada com os princípios da

administração, em 1930. Seguida pela fase da Administração Pública como ciência política

e gerenciamento, em 1950. Nos anos 70, a Administração Pública tornar-se-ia a

Administração Pública efetivamente, como um campo de conhecimento. Este progresso

seria marcado pelo aumento do profissionalismo na Administração Pública e o

desenvolvimento das características acadêmicas da disciplina com uma base científica.

Desta forma a administração púbica teria uma história mais restrita aos últimos 100 anos.

Nos anos noventa, as iniciativas de reforma visaram, entre outras coisas, o seguinte: as

agências deveriam eliminar 252.000 cargos em cinco anos; a descentralização; a utilização

de mecanismos de mercado

Tais propostas fazem parte do Nacional Performance Review (NPR) que é um

documento programático apresentado em 1993. Nele o governo federal faz um completo

reexame das intervenções públicas, para que possa determinar novas intervenções e ações

específicas para reestruturar e simplificar a atividade administrativa. É uma visão do que a

Administração Pública deveria ser O NPR desenvolveu 384 recomendações que originaram

1211 ações. As principais áreas de intervenção do NPR foram a administração da

qualidade, o sistema de controle, as estruturas organizacionais, os serviços a cliente, a

gestão financeira, a gestão de pessoal, a gestão de compras, o serviço de suporte , o

desenvolvimento de tecnologia da informação, a parceria entre entidades, a gestão

ambiental e o sistema de regulamentação. Dentre as propostas apresentadas tivemos a do

orçamento bienal, que reduziria a flexibilidade do congresso, considerando que o processo

orçamentário é uma planificação e não uma repartição de dinheiro entre as diversos órgãos.

76



o NPR representa o meio pelo qual a administração Clinton pretendia reformar a

Administração Pública nos EUA, país tradicionalmente avesso à burocracia. Em 1994, em

entrevista dada a uma revista americana, David OSBORNE, conselheiro de Ai Gore, Vice

presidente dos EUA afirmou que o sucesso da reforma dependeria do apoio de três forças:

os burocratas, o público e o setor privado. Também disse que os serviços públicos deveriam

tornar-se mais orientados aos resultados, e que os dirigentes deveriam ser responsabilizados

pelos objetivos a serem atingidos e avaliados posteriormente. Aos usuários deveria ser dado

maior poder para exprimir as suas demandas, para que as políticas de governo objetivassem

a qualidade maior nos serviços públicos. A visão da reforma apresentada por OSBORNE é

de uma intervenção baseada no modelo econômico administrativo para poder afrontar os

problemas da gestão da coisa pública.

As principais palavras do NPR eram: empreenditorial, competitivo, dirigido ao

consumidor, orientado para resultado. Também propunha o pagamento de taxas pelo

usuário, mais flexibilidade na administração por agências. Tendia à desregulamentação e à

privatização. O NPR defendia um maior controle da administração federal e uma redução

da ingerência do congresso neste processo. O papel desempenhado pelo congresso será o de

autorizar programas e esperar pelo momento certo par a avaliação dos resultados, pois a

ingerência no desenvolvimento pelo executivo era vista como anti-ética. Afirmavam, por

fim que embora o NPR não fosse político, fazer mais com menos era uma necessidade para

a proposta do partido Democrata.

Entretanto tal proposta apresentada é de dificil implantação nas organizações. Há

dificuldade de desenvolver uma administração com características cruzadas, na qual se

deve agir sobre um campo de atividade com diversas abordagens. Deve planejar, gerir a

contabilidade e o pessoal e desenvolver a atividade operativa com problemáticas complexas

tais como a tutela da saúde, as intervenções assistenciais, a planificação urbana, que

geralmente necessitam de intervenções que envolvem diversas instituições. Existem

problemas para conciliar melhores serviços com menores custos. Isto implica na

racionalização da gestão e da organização bastante complexa. Há dificuldade de motivar os
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funcionários. Finalmente, há problemas em ter uma liderança política que desenvolva

intervenção com todas as resistências possíveis. A estes problemas se unem os problemas

típicos da Administração Pública e do desenvolvimento de processos de mudança que

devem ser executados no seu interior.

Independente das dificuldades, a NPR representa o surgimento de novas ideias

sobre o processo de reforma da Administração Pública, que entretanto ainda não formaram

um modelo teórico definido. A palavra de ordem tem sido uma simples crítica à burocracia

mais do que uma sistematização bem elaborada de conceituação da problemática do

governo. Entretanto no decorrer dos anos 80 e 90 surgiram alguns novos conceitos que

procuraram fundamentar as propostas de reforma surgidas neste período.

o uso do mercado - Esta idéia fundamenta-se em que, muitos dos problemas são

devidos a uma efetiva falta de concorrência e à falta de utilização de técnicas de gestão

semelhantes ao mercado. Os modelos teóricos que reforçam este ponto são a teoria da

agência e do New Public Management. A primeira propõe a desagregação de grandes

estruturas públicas, com terceirização de serviços e a individualização de modalidades mais

eficientes para regular suas relações (estrutura de incentivos). Nos EUA ocorreu umOa

descentralização dos ministérios. A teoria do New Public Management afirma que os

grandes problemas da Administração Pública são devidos a uma gestão inadequada .. Nesta

perspectiva, as idéias de mudanças são muitas e envolvem diversos instrumentos de gestão.

Nos EUA foram focalizados basicamente no sistema de retribuição baseados sobre o

mérito. Embora os EUA sejam a essência da sociedade baseada no mercado, a teoria

"adminstrativista", mesmo adotada no relatório Gore, não teve o resultado e a aplicação que

teve em países como a Nova Zelândia e a Inglaterra. Pode-se afirmar que a Administração

Pública dos EUA é bastante tradicional. Uma das razões que poderiam ser consideradas

para explicar tal fato é a grande fragmentação do sistema administrativo e, portanto, para se

fazer uma mudança seria necessário contemplar uma série de interesses complexos e

intrincados.
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Participação

Esta idéia atribui maior poder aos usuários dos serviços públicos. A participação

VIsa ao envolvimento direto de trabalhadores e dos usuários nas decisões relativas ao

serviço público. De certa forma tal proposta é contraditória com o uso do mercado na

medida em que os ajustes parecem não se dar pelos mecanismo reguladores do mercado. A

participação tem muitas fundamentações teóricas, motivações no campo psicológico e

outras no campo organizativo. Também se justifica pelo fato de que as pessoas que

fornecem os serviços os conhecem melhor do que aqueles que operam o serviço na posição

de coordenadores. Desta forma, se atribuir maior poder de decisão aos funcionários que

lidam diretamente com o público, estes terão maiores possibilidades de oferecer um melhor

e mais adequado serviço. Este procedimento também é contrário ao mercado, na medida em

que se tende a remunerar o trabalho de equipes e não de indivíduos, agentes racionais

econômicos que fazem escolhas maximizando a utilidade. A participação também se

justifica na medida em que a escolha facilita o processo de mudança .. Nos EUA, os

sindicatos não se opuseram às reformas, mas quiseram participar do processo de redesenho

do trabalho. O sindicato propôs que cada reorganização identificasse os seus objetivos

sendo que os que procuram melhorar a eficiência não devem necessariamente criar uma

redução de impostos. Os servidores públicos, peças chaves, na prestação eficiente dos

serviços, enfrentariam as mudanças se tivessem certa segurança e prioridade para ocuparem

as novas posições.

Não só aos funcionários públicos foi proposta maior participação. A atribuição de

maiores poderes também aos usuários foi uma outra via considerada importante para o

melhoramento dos serviços públicos. Neste caso o fundamento é que os beneficiários dos

serviços públicos sabem como intervir para que possam toma-los mais eficientes. Este tipo

de intervenção é uma forma de aumentar o controle social, através da critica e da pressão

externa ou mesmo de uma verdadeira participação democrática que poderá fornecer

estímulo para a melhoria da Administração Pública. Mas deve-se considerar a capacidade

de expressão e organização dos diversos setores de usuários do serviço público. A gestão

deve ser feita com muito cuidado pois pode ser facilmente esvaziada de sua conotação

operativa e atender à interesses particulares.

79



Desregulamentação

Esta idéia destaca a necessidade de simplificar a legislação e regulamentos que

sejam considerados como um impedimento à eficiência da Administração Pública. Os

regulamentos internos do governo são vistos como um importante desincentivo ao

funcionamento eficaz do setor público. Esta questão é complicada pois a regulamentação é

produto de conquistas sociais que visam garantir direitos e impor limites à ação do governo.

Assim uma legislação pode ser considerada correta por aqueles que querem ver certos

assuntos controlados, regulados e limitados, mas absurdos para outros que vêem naquele

procedimento uma forma de não resolver os problemas segundo a sua ótica.

Mudança organizacional

Uma forma de intervenção que é mais clássica nos processos de reforma

apresentada pela NPR são as mudanças organizacionais. Elas podem mudar a estrutura de

governo. Considera-se que mudança no organograma é uma maneira simples e eficaz de

obter rendimento superior, graças à uma melhor estruturação da autoridade e da

responsabilidade. Entretanto, devemos destacar que a mudança de grandes estruturas é, em

muitas situações, uma condição necessária para a melhoria, mas nem sempre uma condição

suficiente. O funcionamento de uma organização não só depende da estrutura de

responsabilidades, mas das condições concretas de sua utilização, que, por sua vez,

dependem da cultura organizativa e dos sistemas operativos com os quais lida-se

quotidianamente na administração da organização. Deve-se destacar que não houve uma

grande mudança da estrutura, pois já havia sido procedido um relevante programa de

reorganização na administração Carter. Estas mudanças nos anos 90 foram

redimensionadas perdendo importância, pois o simples rearranjo do organograma não mais

era visto como a solução para o correto funcionamento organizacional. As mudanças

micro-estruturais são as mudanças de funções organizativas, da missão e de natureza

procedimental. Com relação ao pessoal, o NPR propunha o corte de 13% do pessoal federal

atribuindo ao nível inferior um maior poder de decisão, eliminando-se assim muitas

intervenções no nível intermediário. Quanto às mudanças procedimentais, estas tiveram um

sentido de desregulamentação ou de forma de intervenção nos temos de qualidade total.

80



Quanto à modificação nos sistemas operativos, ocorreram particularmente nos processo de

gestão de pessoal e nos sistemas informativos contábeis. No primeiro caso, nos EUA houve

um forte desenvolvimento nos sistema de retribuição por desempenho. No segundo caso,

foi localizado na estrutura do sistema de balanço, melhorando a programação de forma a

contemplar tanto a maior autonomia dos dirigentes quanto de desenvolver um melhor

controle do orçamento.

Os EUA são caracterizados pela tradição antiburocrática, pelo desenvolvimento de

uma série de intervenções reformadoras amplas, de forma a reforçar a sua capacidade de

governo. Entretanto, apesar do esforços empreendidos, alguns aspectos criticos da

Administração Pública americana ainda permanecem, como a politização da administração.

Há um elevado número de funcionários com indicação política no executivo e também

existe uma relação difícil entre os funcionários políticos e os de carreira. Há a fragmentação

política e do processo de decisão, devido às disposições constitucionais que criaram vários

níveis organizacionais controladores, decorrentes da federação e da separação de poderes.

O EUA são por excelência o país da sociedade baseada no mercado, sendo o setor público

um mal necessário a ser tolerado. Desta forma, parece que os valores da sociedade estão em

segundo plano quando confrontados com a eficiência do mercado. Mas, mesmo assim, o

sistema estatal americano é ainda bastante "tradicional" quando comparado com os

processos de mudanças ocorridos por exemplo, na Nova Zelândia.

4.4. Inglaterra

Todos os países europeus enfrentaram pressões no sentido de adotar mudanças na

Administração Pública e entre os diversos países, a Inglaterra foi a que adotou a reforma

mais radical de sistema administrativo. A administração inglesa era considerada tradicional,

de pequena dimensão para um Estado unitário, contando a administração central com

700.000 funcionários e a local com 2.500.000. A gestão dos recursos humanos era feita

para o âmbito nacional pelo Civil Service Department, baseada em valores fundados no

conceito do interesse público. Os serviços prestados pelo Estado no território eram
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incipientes e às vezes até inexistentes. Os burocratas eram selecionados nas Universidades

de Cambridge e Oxford, sem uma formação técnica como a existente na França ministrada

pela ENA, acreditando-se que a aprendizagem aconteceria na prática. Tinha-se uma

administração central com grande poder de decisão mas com pouca capacidade de

implementação. Não havia também uma integração entre a elite política e administrativa,

existindo inclusive restrições legais. A ética do serviço público se pautava pela lógica

weberiana segundo a qual a esfera pública tinha especificidades e devia manter-se afastada

do setor privado para evitar corrupção.

A Inglaterra tinha que resolver as questões atinentes à recessão econômica, ao

déficit fiscal, e devia responder às novas demandas do processo de integração européia bem

como às críticas ao Estado neoliberal. Propunha-se a economicidade, a eficácia e a

eficiência na gestão da Administração Pública, através do controle posterior e qualitativo e

da avaliação as atividades. As críticas formuladas sob o ponto de vista ideológico

afirmavam que a administração atuava como tentáculos de um Estado ineficiente,

impedindo as atuações individuais e de outros grupos sociais. Sob o ponto de vista político,

criticava-se a desvio dos objetivos por parte dos funcionários cooptados por grupos de

interesse e influenciados por suas preferências ideológicas, grupos estes preocupados em

manter seu poder com a crescente expansão orçamentária. Por fim a crítica administrativa,

na qual a s grandes estruturas hierárquicas não possuíam flexibilidade e capacidade de

adaptação às mudanças econômicas e tecnológicas da sociedade. No período que vai de

1979 a 1996 ocorreram uma série de mudanças na estrutura, nos limites e na cultura do

setor público. As mudanças foram de grandes dimensões e as mais rápidas da Europa. Este

fato pode ser creditado ao executivo forte, à ausência de limitações constitucionais e

jurídicas (não havia um direito administrativo instituído), a um sindicato fraco e a uma bem

elaborada estratégia do governo conservador para a justificação da reforma. Assim privada

de garantias, institucionais, culturais e legais, a Administração Pública toma-se uma vítima

fácil do processo de desmantelamento estatal ,elaborado e implantado pela Dama de Ferro,

Margaret Thacher. Destacaremos alguns dos aspectos fundamentais que foram aplicados

pelo processo de reforma instaurado.
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Desregulamentação.

Foi desenvolvida a partir de 1985 com a finalidade de reduzir de maneira

significativa os vínculos entre administração e regulamentação na gestão dos organismos

públicos. Tinham como objetivo menos normas, eliminando aquelas que criam obrigações e

induzem a custos não necessários. E, ao mesmo tempo, dar voz aos "consumidores" e

introduzir mecanismos concorrenciais. Procurou-se, para tanto criar, normas novas,'

eficazes para dar conta das novas modalidades de gestão, que procuravam mesclar aspectos

públicos e privados. Desta forma, os novos mecanismo de controle visavam uma forte

tomada de consciência sobre o novo modo de gerir os serviços públicos, utilizando para

tanto de consultas e comunicações.

Descentralização

A atividade foi desenvolvida graças as programa Nest Step. O objetivo era a criação

de unidades semi autônomas com responsabilidade pela atividade administrativa

operacional, distante da estrutura central e liberdade de gestão. Haveria duas

administrações uma central responsável pelas decisões políticas e outra pelas atividades

executivas. Aqui temos mais uma vez a colocação de uma das tradicionais discussões

recorrentes da Administração Pública26
. Cada unidade dispõe de contratos estabelecendo os

objetivos e resultados a serem atingidos. O diretor da agência não é um funcionário público

estável, mas contratado e, na maioria das vezes, por concurso público, respondendo

diretamente ao Ministro, pelos resultado obtidos pela sua agência. Entretanto o responsável

perante o parlamento pelas atividades ainda é o Ministro e não o diretor da agência que é o

responsável pela realização das políticas. Desta forma, o ministro pode se eximir de fato da

responsabilidade e responsabilizar o diretor, pois esta separação entre política e

administração acabou sendo mais favorável ao ministro. Com a descentralização, não foram

elaboradas novas disposições legais claras para regulamentar e esclarecer a nova

26 Trata da dicotomia entre política e administração. Os políticos eleitos elaboram enquanto os
administradores do Estado a aplicam. Embora às vezes possa parecer real na prática, é uma grande ficção.
Os administradores fazem política quando interpretam as leis e decretos. Na maioria das vezes dispõe de
forma genérica e o processo hermenêutico pode ser feito segundo diversas óticas e escolhas pessoais.
Nesta discussão não se explica com clareza o que os administradores fazem, mas aproxima a
administração pública da noção de ciência e de uma idéia de neutralidade burocrática. É reprodução da
clássica divisão do trabalho entre aqueles que concebem e os que são meros executores.
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sistemática. Em 1995 estavam em funcionamento cerca de 108 agências executivas que

empregavam aproximadamente 75% dos funcionários públicos.

Mecanismo de mercado

Foi desenvolvido pela Competingfor Quality um programa para testar as atividades

do governo segundo o mercado, para se fazer a "prova do mercado". Assim, procurou-se

estabelecer uma competição entre fornecedores externos para estabelecer que seria melhor

no fornecimento de um determinado serviço considerando a relação custo beneficio, a

proposta inicial era a de dar algumas atividades para serem executadas externamente como

uma forma de confrontar o serviço oferecido diretamente com custo o mesmo serviço

fornecido externamente 27 Adotou-se também o contracting out em alguns casos de

terceirização não por motivos de custo mas por razões de estratégia produtiva e

organizativa da entidade. No âmbito das organizações locais foram feitos esforços para

individuar as efetivas necessidades chegando até mesmo à elaboração de contratos com a

população para o estabelecimento de determinados padrões de serviço, originando

posteriormente, The Citzen's Charter, uma carta de serviços. Nos setores sanitário e escolar

foram introduzidos diversos mecanismos de nível de competição sobre os recursos entre os

diversos prestadores de serviços.

Redefinição do sistema de pessoal

No ano de 1981, o governo entra em confronto com os sindicatos, saindo vencedor

do embate e reduzindo a influência sindical no processo laboral. Outra conquista

governamental foi a de desalinhar os salários dos servidores públicos dos da iniciativa

privada. Delega-se de modo seletivo a diversos departamentos e agências a

responsabilidade de definir alguns aspectos da relação de trabalho de seu pessoal, dando

ampla autonomia no que se refere a gestão do pessoal, sobretudo no que se refere a salário.

O governo já vinha adotando medidas para diminuir a importância dos contratos coletivos

de trabalho em favor dos contratos por empresa, com a finalidade de introduzir um sistema

de retribuição coerente com as necessidades de cada setor. Entre 1984 e 1990 somente

27 Mas as 'provas de mercado' se confrontavam com a nova atividade das agências pois este processo era
considerado pelos novos diretores como algo limitante a sua discricionariedade na condução da gestão das
agências e ate mesmo uma falta de confiança nos contratos elaborados.
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surgiram indicadores de resultados para os trabalhadores mais qualificados. O processo de

descentralização da política de retribuição é constantemente observado pelo governo.

Também foram introduzidos mecanismos para impedir o aumento do custo de pessoal,

observando o princípio de que cada aumento da retribuição deveria ser acompanhado de um

aumento da produtividade. Desta forma, pode-se afirmar que foi completamente destruído o

sistema de retribuição existente. Neste período foram desenvolvidos sistemas de retribuição

fundados no desempenho e em contratos por tempo determinado. Por exemplo, todos o

chefes executivos das agências foram contratados com sistema de retribuição baseados nos

resultados obtidos e também proibida a sua sindicalização, pois foi considerado caso de

segurança nacional. Alguns elementos de retribuição baseados nos resultados foram

também introduzidos para todo o pessoal das agências. Em alguns organismos, como por

exemplo na polícia, ocorreu uma forte resistência a introdução de retribuição baseada no

desempenho para os altos escalões.

Redução do Estado

A política implantada foi a de redução das atividades do setor público ao âmbito

essencial para que fossem bem administradas, baseando-se no pressuposto de que o melhor

governo é o não governo, enfim, um Estado "minimalista". Foi criado o programa Next Step

que previa a criação de agências autônomas, distantes do departamento central. O

pressuposto de tal programa era de que, com a criação das agências, haveria uma separação

no setor público das organizações nas quais haveria o processo de decisão de natureza

política das organizações unicamente centradas na produção de serviços ao público. Com as

agências, seriam distanciadas as funções tradicionais, ineficientes, dos departamentos, para

torná-las, então, operáveis como uma empresa. Assim as pequenas estruturas estatais não

mais existem, pois passam a ser desenvolvidas pelo setor privado. As superestruturas só

existem no limite em que sejam necessárias para que as organizações privadas forneçam os

serviços públicos. A partir de 1994 foram propostas também reduções sucessivas nos custos

com pessoal. Depois de 1979 observou-se uma diminuição do numero de servidores

públicos de 732.000 em 79 para 533.350 em 1994. Mas as questões norteadoras foram

efetivamente as da privatização e terceirização como forma de reduzir o aparato do Estado.

O percentual de despesa pública permaneceu inalterado durante a década de oitenta e
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reduziu-se na de noventa. O percentual das empresas estatais foi reduzido de 9% para 5%

do Pffi entre 1979 e 1994.

Relações com os usuários

Neste aspecto na Inglaterra teve destaque a Citizen's Charter que dispunha sobre a

prestação de serviços públicos e atribuía maior responsabilidade aos cidadãos. Tinha como

objetivo a melhoria da qualidade dos serviços prestados e também a redução dos custos.

Procurava de forma geral adotar critérios claros e uma completa informação sobre os

serviços prestados, dando opção de escolha ao usuário. Os serviços deveriam ser fornecidos

atenciosamente procurando soluções eficazes e econômicas. O pressuposto era de que os

interesses dos usuários antecediam aos dos prestadores. Foram introduzidas 38 cartas

relativas a serviços específicos, nas principais áreas. Algumas áreas tiveram já cartas

redefinidas com aumento dos padrões. O desenvolvimento da carta do cidadão foi apoiado

por uma série de outras iniciativas. Instituiu-se o prêmio de qualidade na prestação do

serviço público. Foi criada uma ouvidoria para que se pudesse receber as reclamações dos

usuários. Também foram realizados vários fóruns de discussão e pesquisas de opinião

pública. Foi editado urnjomal Charter News distribuídos aos administradores públicos.

O processo de reforma da Administração Pública da Inglaterra foi efetivamente uma

mudança radical, semelhante à ocorrida na Nova Zelândia, entretanto maior em virtude das

dimensões e da importância do país. A administração de caráter gerencial inglesa tomou-se

sinônimo de economia, eficiência e eficácia e os métodos para a sua realização eram: a

administração por objetivos; e as medidas de desempenho. Poderíamos dizer que, segundo

o modelo teórico adotado, a Administração Pública inglesa passou da Administração

Pública "tradicional" ao "new public management". Desta forma, cada intervenção dos

últimos 20 anos teve o objetivo de combater o desperdício e procurar atingir a eficiência,

eficácia e economicidade da empresa privada. Conseqüentemente o saldo deste programa

foi a redução do Estado, a separação entre política e gestão (reafirmando o poder da

primeira sobre a segunda), embora a cultura administrativa tenha resistido privilegiando a

política e a fidelidade ao departamento e considerando que o processo executivo estava

separado do decisional. Também apresentou como resultado o desenvolvimento do controle
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e da avaliação dos resultados, o desenvolvimento da "administração gerencial" , a

democratização do setor público com a descentralização do processo decisional e a

participação dos usuários. Esses princípios de reforma são muito parecidos aos aplicados

aos outros países. Entretanto, o que é distintivo do processo inglês é o forte destaque dado

ao aspecto gerencial. Uma avaliação do processo de reforma descrito é problemática, pois

ao se falar da reforma da administração é dificil distinguir entre o que foi proposto e o que

foi realmente implementado.

Neste processo, problemas também foram detectados. Um dos aspectos mais sérios

a serem considerados é o relativo à fragmentação da Administração Pública. Houve uma

desestruturação da administração sendo substituída por uma série de organismos como o

governo local, as agências, o voluntário e o setor privado. A uniformidade antes conseguida

pela estrutura formal unificada institucionalmente agora depende de uma coligação entre as

novas e diversas organizações substitutas do aparelho estatal.. Uma das principais

dificuldades passa a ser a consecução do consenso para a realização de políticas públicas

um vez que o número de interlocutores independentes cresceu muito. Ganhou-se em

liberdade mas perdeu-se a capacidade de implementação de mudanças para todo o país

segundo disposições adotadas pela esfera decisional. A separação entre as duas esferas

pode ter dado autonomia e flexibilidade para as ações executivas contratadas no momento

da delegação, mas em contraposição, o processo de mudança que foi efetuado rápida e

uniformemente trouxe para a nova estrutura maior lentidão e falta de uniformidade para as

próximas mudanças. Na Suécia e Finlândia que já possuíam uma administração setorizada e

descentralizada, fez com que as mudanças rápidas e genéricas administrativas fossem

muitos mais dificeis, pois sempre relutaram em seguir disposições dadas pelo núcleo

central administrativo. Em um sistema fragmentado e plural a gestão se toma mais

complexa necessitando de mais planejamento e fóruns de discussões para a obtenção do

consenso que passa a ser tomado não em virtude da posição hierárquica superior que o

impõe, pois esta já não mais existe. Nesse sistema a rede de serviços precisa ser operada

através de várias estruturas organizacionais. Novos instrumentos de coordenação e direção

precisam ser estudados e experimentados para garantir a aplicação dos direitos e garantias

individuais em todo o território nacional, ou seja, permanecem os velhos problemas, prestar
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serviços adequados às necessidades locais mas que atendam a padrões, que sejam a garantia

daquilo que foi pactuado pela sociedade como um todo. O poder dos usuários não é

suficiente para substituir o controle político, pois geralmente não pode mudar de jurisdição

e muito menos impor sanções.

Os instrumentos focalizados sobre a eficácia e a eficiência não garantem que a

Administração Pública cumpra o seu papel social, pois os critérios de validade são os do

"ser" e não o do "dever ser". Para entender-se o processo não se pode esquecer que um dos

pressupostos do governo inglês que nortearam as mudanças e que o mercado e as

instituições privadas são melhores do que a burocracia e as instituições do setor público.

Desta forma, a teoria ecônomico-empresarial destaca condições que são necessárias mas

não suficientes para garantir que a capacidade para a Administração Pública possa

satisfazer seus objetivos institucionais. Ao se privilegiar aspectos somente da racionalidade

econômica expõe-se a administração a práticas e decisões reducionistas que podem

efetivamente comprometer os valores basilares de um serviço público ético, essencial à

preservação da sociedade. Assim a opção pela administração gerencial poderá gerar uma

série de problemas e induzir uma forte fragmentação pois os instrumentos de controle são

somente quantificativos, fáceis de serem estabelecidos e controlados, e não medem de

forma precária a realização e garantia dos direitos sociais. Tal fato poderá ainda vir a

dificultar ainda mais o governo. Também poderá ocorrer como nas teorias redutivista e

simplistas da administração e da Administração Pública, que de fato, não conseguem mudar

a cultura e o funcionamento da Administração Pública, ficando restrito a mudanças formais

e aparentes, embora a essência continue inalterada. Desta maneira, aparente "revolução" do

setor público na Inglaterra não seria mais que um ajustamento e evolução entre política e

administração (forças que dinamizam o funcionamento da administração publica) no qual

os políticos teriam reconquistado, a sua primazia nesta etapa, e os burocratas teriam sido

transformados em administradores públicos empreendedores e sem alma. Os políticos

introduziram a administração gerencial como uma forma de retomarem a legitimidade que

estava sendo questionada na medida em que a administração formal e procedimental não

estava mais obtendo reconhecimento pelos eleitores. O processo "revolucionário" poderia

ser entendido como uma forma de sobrevivência desta elite política que resolveu preservar
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o núcleo estratégico entregando parte de seu aparato ao mercado, sacrificando a burocracia

pública indistintamente.

4.5. Suécia

A reforma sueca foi uma tentativa de mudança na medida em que a Administração

Pública do país apresentava aspectos intrínsecos interessantes, uma vez que era o protótipo

do Welfare State. Desta maneira, a reforma era uma proposta de ruptura com o sólido

modelo sueco de Administração Pública e basicamente uma questão política. O esforço de

superação de tal modelo foi causado pelos seus custos e excessiva expansão do setor

público. Todos os países escandinavos apresentaram um crescimento constante do setor

público no pós guerra. O Estado sueco se tomou um dos maiores dos países europeus

chegando seus gastos a representar 50% do PNB. Assim uma das principais reformas

implementadas foi a do sistema orçamentário de governo. Até 1980, a despesas públicas

tinham aumentos constantes, mas a partir da década de 80, com as restrições orçamentárias,

começaram a diminuir. A estrutura de governo sueca, diferentemente da dos países

europeus, caracterizava-se pela fragmentação, uma forte separação entre o governo central,

dividido em ministérios de pequenas dimensões e as diversas agências operativas (270 no

total, sendo que às maiores tinham cerca de 30.000 funcionários) que possuíam um grande

nível de autonomia na implementação das políticas governamentais sem se submeter as

diretivas ministeriais. Os países escandinavos são os que possuem a maior tradição em

governos locais fortes, possuindo inclusive uma tradição acadêmica de pesquisa focalizada

sobre essas instituições. O controle das agências se dava pela designação do diretor e

através de decisões sobre o funcionamento e o financiamento das mesmas. A questão do

controle político da Administração Pública sempre foi um ponto de divergência entre os

partidos socialistas e não socialistas, no pós guerra. Pelos não socialistas defensores do

Estado de direito, o controle era visto negativamente, como uma politização da

Administração Pública. Desta forma, a questão da autonomia sempre foi central nas

discussões sobre s Administração Pública sueca, procurando responder quais seriam os

limites entre Estado e sociedade. A tendência era de aumentar a autonomia das agências e a

autonomia local. As agências se relacionavam tanto com os ministérios quanto com a
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comunidade local e regional, pois eram titulares de importantes serviços como educação,

serviços sanitários e outros.

A Suécia inicia, então, um processo de reformas direcionado ao sistema inglês do

New Public Management. Isto significou uma mudança na repartição dos poderes entre os

diversos entes públicos. Originou uma descentralização, desatacando o papel do Swedish

county councils e dos municípios, aumentando o poder das agências que passaram inclusive

a definir políticas de intervenção. A reforma do processo de financiamento foi decisiva para

a redefinição das formas de relacionamento entre os diversos atores. A reforma na Suécia

pode ser dividida em duas fases. A primeira que vai de 1982 a 1988 pode ser caracterizado

pela reformas jurídicas e de melhorias das relações entre a Administração Pública e a

sociedade civil. Inicia-se em 1982 com a recriação do ministério da Administração Pública

pelo governo social democrata que procurava a simplificação, a desregulamentação e a

descentralização. Nesta fase busca legitimidade para os serviços públicos tomando-os mais

acessíveis aos usuários com a simplificação dos procedimentos administrativos. Assim,

para os suecos, a questão da legitimidade do setor público estaria estreitamente ligado à

eficiência do mesmo. Deu-se mais liberdade às agências, mas com um controle mais

rigoroso dos objetivos de longo prazo. Na segunda fase de 1988 a 1995, na qual se tem uma

grave crise financeira estatal, são abordados temas ligados à produtividade, à autonomia e à

introdução de conceitos originários da economia de mercado. As instituições deveriam

conquistar legitimidade com as regras de eficiência, mas agora do setor privado. As

principais medidas implantadas nestes dois períodos, pelos reformadores da Suécia, foram

tomadas tanto no aspecto estrutural como processuais.

Quanto à reestruturação do setor público, medida implementada na segunda fase,

teve-se a redução do número de órgãos. Para a redução de gastos públicos foram cortados

48.000 postos entre 1992 e 1993. Os funcionários públicos até então, desfrutavam de ampla

estabilidade de emprego. Em seguida à mudança estrutural, foram introduzidas práticas de

flexibilização do mercado de trabalho. Com a finalidade de amenizar as conseqüências, foi

elaborado um plano de recolocação de funcionários colocados em disponibilidade. Outro

tópico que foi abordado no processo reformador foi o da privatização, a passagem de
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propriedades do governo para a incitava privada. O primeiro programa de 1991 procedeu à

venda total ou parcial de 34 empresas estatais, com o objetivo de colocá-las na dinâmica do

mercado e submetê-las à competição. O pressuposto da privatização foi o de incentivar a

concorrência nos setores tradicionais da Administração Pública. Na educação o Estado

introduziu a livre escolha da escola pelo usuário, assim como na assistência à criança.

A descentralização também foi objeto da implementação do processo de reformar.

Em 1993 foi introduzido um novo mecanismo de financiamento de maneira a dar igual

paridade na distribuição do financiamento entre os entes locais. Na prática, deu-se maior

liberdade em relação as atividades a serem desenvolvidas.. O objetivo foi de descentralizar

as funções do setor público dando maior autonomia aos entes locais. Através da

desregulamentação das agências parece que reduziu sensivelmente a capacidade de controle

político pelo governo. Ao governo central caberia a função estratégica controlando a

capacidade dos entes locais de atingirem os objetivos. Uso de mecanismos de mercados foi

aplicado e as atividades do Estado sueco acabaram se reduzindo àquelas típicas, que não

podem ser geridas por mecanismos de mercado, como é o caso das atividades de defesa, da

justiça e da saúde pública. Também nestes setores procurou-se aumentar o grau de

exposição à concorrência através de mecanismos como o vaucher, que permite que o

usuário escolha a estrutura que presta o serviço colocando em concorrência os órgãos

públicos que os oferecem. O uso de mecanismos "quase-mercados" foi bastante

desenvolvido do âmbito dos governos locais em virtude dos serviços ali prestados ou por

causa das restrições financeiras.

Com a reestruturação foi dado um novo papel a alguns órgãos centrais. No processo

de descentralização de competência implementado, foram modificados os papéis de duas

importantes agências. Primeiramente o da Swedish Agency for Adminstrative Development.

Esta agência tinha um papel de staf seja do governo quanto de outras agências. Tal

duplicidade de papéis causava uma certa ambigüidade. Foi então dada à agência uma

função mais clara e melhor focalizada, transformando-a no staf do governo, de maneira que

pudesse desenvolver toda atividade necessária de verificação, racionalização e controle da

atividade da Administração Pública.. Uma segunda mudança importante foi no papel
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competência da National Agency of Government Employers (SAV), agência que era

responsável pela contratação e gestão das questões relativas aos funcionários públicos. O

propósito da reforma foi o de dar um alto grau de autonomia fazendo com que essa agência

se transformasse numa espécie de associação de empregadores do serviço público, como no

setor privado. Atualmente não é mais financiada pelo governo mas pelas agências que ela

representa.. Assim as agências tiveram aumentada a sua influência na definição dos

contratos de trabalho e da política de pessoal. Esta reforma estava ligada a um novo sistema

de financiamento no qual o governo transferia uma verba total que não podia ser

aumentada. No sistema anterior a verba era fornecida após o acordo coletivo elaborado

entre a SAV e os sindicatos que agora não necessitava mais da aprovação por parte do

governo.

Quanto às intervenções que não visavam a mudanças estruturais, também foram

contempladas no processo de mudança da Administração Pública sueca. As intervenções

ocorreram sobres os instrumentos da administração do governo do desenvolvimento

administrativo dos funcionários. Procurou-se aprimorar os sistemas financeiros e de

recursos humanos. A Administração Pública sueca provém de uma cultura em que os

processos produtivos foram desenvolvidos por uma estrutura burocrática baseada mais nos

atos que nos resultados. A Administração Pública sueca tem uma forte tradição de estudos

legais até os anos 50 e só recentemente passou ser baseada na teoria organizacional. Torna-

se claro que a mudança da orientação operativa e contábil do controle do input para o

controle "gerencial" é bastante complexo e delicado. Deve-se também destacar que com a

mudança do processo orçamentário, foram alteradas as modalidades de financiamento das

agências por parte do governo que passaram a ser feitos com uma verba global. A dinâmica

dos preços do setor em questão constitui o ponto de partida para a compensação dos

aumentos de custos para cada tipo de recurso. A política de pessoal dirigida no nível

nacional foi abandonada na primeira metade dos anos oitenta, assim que o governo

entendeu que controle não poderia ser eficaz numa sociedade caracterizada pela

mobilidade, diversidade e globalização. Conseqüentemente, as agências tiveram

notavelmente aumentado o seu nível de autonomia na gestão de pessoal. Desta forma as

agências decidem a sua modalidade de administrar o pessoal a fim de atingir os seus
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objetivos específicos no âmbito dos seus recurso disponíveis. Ocorreu uma grande

desregulamentação para que pudesse se aproximar o trabalho do setor público com o do

setor privado.

A principal reforma foi a do sistema de orçamento público, redefinindo o processo

orçamentário, para racionalizar despesas públicas. Obviamente que o novo sistema não

estava somente preocupado com o corte de despesas. O objetivo era o de superar a lógica

incrementai na distribuição de recursos e de desenvolver uma visão de médio prazo na

gestão do orçamento, efetuar uma análise das atividades e permitir a formação de uma

administração orientada aos resultados. A atividade de reforma iniciou-se em 1988 depois

de ter sido experimentada por 20 agências. O novo sistema de orçamento apresenta-se

basicamente com um sistema trienal, permitindo desenvolver uma certa flexibilidade nas

decisões relativas à linha de ação quanto aos recursos a serem utilizados. Além de melhoria

da flexibilidade funcional, outra vantagem do novo sistema operativo era que determinava

as agências avaliarem não somente a sua operação e estratégia financeiras, mas também

toda a sua atividade e organização internas. Deve-se ressaltar que as diretivas

administrativas e os relatórios anuais das agências se tomaram mais eficazes como apoio

para a tomada de decisão. Entretanto ainda era necessária uma maior clareza na modalidade

de mensuração dos resultados, devido a uma série de dificuldades operacionais das

agências para a utilização da nova sistemática. O sistema de programação orçamentário não

abrangia toda a estrutura interna da agência e o fornecimento de informações de baixa

qualidade dos resultados impedia o processo de decisão com um horizonte trienal. Algumas

agências descreveram mais suas atividades do que analisaram o seu impacto, não

conseguindo, portanto, correlacionar os resultados obtidos com os recursos utilizados. E,

por fim, as atividades desenvolvidas pelas agências nem sempre foram subdivididas de

forma que permitissem a mensuração de modo correto dos resultados, significando que a

sua produtividade e os seus custos são ainda particularmente dificeis de serem obtidos.

O processo de reforma na Suécia procura a restauração da legitimidade do setor

público e a solução dos problemas com os elevados custos do setor público. Este processo

tem raízes históricas devido às ligações políticas estreitas entre o partido social democrata e
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o setor público. Assim o processo inicia uma redução do tamanho do Estado do bem-estar,

com a necessidade de obter a aprovação popular ao novo modelo. Instaura-se um impasse,

pois ao mesmo tempo dois objetivos são perseguidos: aumentar a eficácia diminuindo

recursos e reforçar a legitimidade do setor público. Há assim medidas no sentido de

aproximar a administração pública dos cidadãos, aumentando o controle político, mas

também existem medidas que diminuem o controle político da função pública. O processo

reformador manteve o desenvolvimento da autonomia das agências e da municipalidade,

que já possuíam amplo grau de autonomia. Hoje, a grande autonomia que as agências

desfrutam representa um problema chave para a reforma do setor público, pois as agências,

ricas de recursos (humanos e financeiros), são mais poderosas que as instituições que

deveriam controlá-las, particularmente mais poderosas que os ministérios .. Ainda se deve

destacar o comportamento dos políticos que tendem a desenvolver formas de intervenção

nem sempre coerentes com as novas regras institucionais, havendo nas exposições de

motivos de várias leis propostas nos anos 80 e 90 uma desconsideração aos novos

princípios. O desenvolvimento administrativo público ocorreu na gestão do processo

orçamentário e na gestão de pessoal. Os elementos citados mostram um dos problemas

chave do processo de reforma que é a obtenção do equilíbrio entre autonomia e controle,

com a mudança dos papéis institucionais dos diversos agentes (governo, agências e o

terceiro setor) e o reorientamento na vertente 'gerencial' da burocracia. Um novo modelo de

"governance" devera ser criado para comportar o trabalho das instituições públicas e

privadas.

4.6. Itália

Na Itália a discussão sobre a atual reforma do Estado inicia-se nos anos 80, com o

relatório do Ministro Giannini , aprovado pelo Senado, no qual fazia críticas à

Administração Pública, propondo uma metodologia privada de controle e avaliação,

sugerindo a privatização de setores da Administração Pública. A Itália apresentaria um

modelo de Estado que, apesar de possuir um forte instrumental intervencionista, não teria

conseguido dirigir a economia, sendo dirigido por ela. Entretanto, após a Segunda guerra

mundial, o Estado italiano mostrou o seu poder de recuperação e sua capacidade de
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intervenção levando ao desenvolvimento a economia italiana, que se equiparou aos

indicadores da economia inglesa. No final da década, temos a aprovação do Ato Único

Europeu que acelerará a integração, com a uniformização legislativa, inclusive a

administrativa , sob a observância do direito comum. Com a integração européia, a

Administração Pública italiana procura adequar-se aos padrões propostos, confrontando-se

com outros modelos de Estado europeus melhores estruturados. Assim, com esta perda de

soberania na formulação dos programas, há uma necessidade de reajuste do aparato estatal

para que se possa implementar as políticas comunais. Desde a década de 80 começam a ser

introduzidos processos inovativos focalizados no controle administrativo, reestruturação

organizacional e atendimento ao usuário. No governos Amato e Ciampi, entre 92 e 94,

temos a adoção de medidas para a promoção da modernização da Administração Pública. O

new public management tem sido discutido e implementado nos diversos níveis

governamentais.

A estrutura do setor público italiano caracteriza-se por ser unificada, possuindo

vários níveis de controle sobre as regiões e os municípios. Possui um sistema contábil

detalhado e uma administração fundada em disposições normativas. O processo

administrativo italiano ainda é fundado em um processo de planejamento e orçamento

orientado para as entradas com periodicidade anual embora exista um programa

qüinqüenal. A avaliação de resultados é ainda executada segundo o controle formal, mas

tem se desenvolvido já alguns indicadores. A ênfase na análise orçamentária incide sobre as

despesas e somente são feitas poucas verificações dos custos. Possui uma carta de serviço

que é semelhante à britânica. O processo de gestão de pessoal italiano quanto a seleção de

recursos humanos é baseado em concurso e o funcionário, ao ingressar no serviço público,

possui grande segurança no cargo. O processo de ascensão na carreira pública se dá por

antiguidade. A estrutura de remuneração e feita segundo contratos centralizados e possui

pouca relação com os resultados apresentados no trabalho. Para formação dos quadros da

Administração Pública existe uma escola nacional descentralizada.

A Itália apresentava na década de 90 alguns problemas. Primeiramente permanecia

a antiga instabilidade de governo. Desde o após guerra os governos têm durado em media
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menos de um ano, o que transformou o governo em governo de partidos e não de políticos,

originando um "loteamento" do governo pelos partidos. Outro problema que grassava era a

corrupção endêmica que gerava crises políticas e administrativas. Havia normas formais

que não conseguiam restringir ou controlar a atuação criminosa de políticos e

administradores. Por fim, crises financeiras e econômicas decorrentes das excessivas

despesas, com um controle formal não eficaz e do elevado custo de manutenção do aparato

público que permanecia ineficaz devido ao pouco interesse na aplicação das disposições

legais. Então, para a superação deste conjunto de problemas foi proposta uma

modernização pública e administrativa. As leis que fizeram as principais modificações

foram a lei geral sobre os procedimentos administrativos de 1990. A lei de delegação de

1992 e os decretos originários dessa legislação que trataram do serviço público, de 1993.

Ocorreu em 1993 também um referendum que introduziu uma série de mudanças no

processo eleitoral italiano e aprovou o processo de reforma do governo Ciampi. A reforma

proposta no Governo Ciampi era um estruturado programa de mudanças. A primeira

premissa era a de tomar a Administração Pública mais confiável e compreensível aos

usuários, seus verdadeiros donos. Desejava-se uma carta de serviços e padrões de qualidade

e desempenho para os serviços prestados, aproximando a Administração Pública dos

cidadãos e simplificando procedimentos. A segunda premissa era a de tomar a

Administração Pública menos confusa e, para tanto, efetuar várias mudanças estruturais,

como a supressão e fusão de órgãos e instituições. A terceira premissa era de tomar a

administração menos custosa, permitindo uma redução da carga fiscal. Com a aprovação de

lei de finanças de 1994, foi possível a reorganização geral da Administração Pública com

fusão de ministérios, a privatização de órgãos públicos, racionalização da utilização dos

funcionários públicos, venda de bens públicos, revisão de preços e taxas e renegociação de

contratos de prestação e fornecimento por empresas privadas. A quarta premissa era a de

tomar mais eficaz a ação administrativa procurando a separação entre a política e

administração. Também procurou limitar a corrupção e os custos decorrentes, o que levou,

entre outras medidas, à obrigação de se negociar a preços de mercado. E, por fim,

aproximar o poder público italiano da Europa dando o mesmo tratamento a todos os

cidadãos dos outros Estados, membros comunitários.
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o processo de reforma italiano se concentrou somente em alguns aspectos do

modelo cunhado como New Public Management. Os principais tópicos tratados foram a

flexibilidade organizacional, a descentralização, a terceirização e a introdução de

mecarusmos de mercado nas organizações e entre organizações públicas. O governo

italiano apresenta ainda uma estrutura bastante centralizada e não ocorreu um processo

similar ao Next Steps inglês. O governo central é ainda composto por um elevado número

de ministérios, sendo que o da Educação possui 1.000.000 funcionários e gere de forma

centralizada o processo de educação até o grau médio em todo o território nacional. Tal

modelo ministerial centralizado aplica-se a todos os outros ministérios, embora já houvesse

experiências envolvendo governos locais na descentralização de várias atividade.

Entretanto, estruturas organizacionais mais flexíveis foram introduzidas nos governos

locais, principalmente depois do lei de 1990 que reformou a administração local e também

das lei de 1992 que reformaram o sistema de saúde. Cerca de mais de 8.000 municípios

italianos terceirizaram atividade com empresas privadas ou criaram empresas locais de

serviço público para a execução de coleta de lixo, água, eletricidade, transporte e etc. Estas

empresas foram constituídas tanto como capital público quanto privado, sob variadas

fonnas jurídicas. Desta forma o processo ocorrido no âmbito local contribuiu para a

sofisticação dessas estruturas organizacionais, tomando-as parte de redes que vieram a ser

constituídas preocupadas com o processo de downsizing e a criação de estruturas

alternativas.

Desde 1992, com a reforma do sistema de saúde italiano, teve-se a introdução de

mecanismos de competição originários do mercado nas organizações públicas para a

alocação de recursos. Iniciou-se um processo competitivo entre cerca de 300 agências

públicas de saúde com outras organizações de saúde públicas e privadas, lucrativas ou não.

O objetivo da reforma era o de transformar estas agências de saúde em 'adquirentes' de

serviços das organizações "fornecedoras" como os hospitais e os cidadãos. Este modelo era

centrado no usuário, diferente do inglês, cujo processo de seleção era efetuado pelo centros

públicos. Na Itália, o usuário tinha a possibilidade e a responsabilidade de escolher

individualmente entre os diferentes fornecedores. Desta forma os novos mecanismos

estavam baseados nos princípios de mercado incluídas as diferentes formas de prestação
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como terceirização, franquias, relação com o 3° setor, privatização .. Mas na Itália já havia

uma tradição de introdução de mecanismos de mercado que remontava a antes deste

processo sistemático desencadeado pela New Public Management. Os governos locais e as

organizações de saúde já vinham fazendo uso do processo de terceirização contratando

outras organizações públicas e estabelecendo mecanismos de cooperação. Dentre estes

processos pode-se destacar as formas de cooperação e contratos estabelecidos entre o

governo central e as regiões. O processo de cooperação ocorreu também com as

organizações do 3° setor bastante desenvolvido na Itália.

Administração de recursos humanos

A reforma do funcionalismo público ocorreu em 1993, entretanto não foi bem

implementada. Poucos governos locais introduziram inovações nos sistemas de carreira e

remuneração e vínculos com a responsabilidade aos administradores públicos. Foram feitas

experiências com administradores municipais selecionados no mercado de trabalho,

contratando administradores para os cargos mais elevados das organizações de saúde

segundo a legislação trabalhista privada. Prevê-se que devam ser, aos poucos, introduzidas

mudanças para todos os níveis do funcionalismo público e não somente dos

administradores, procurando maior flexibilidade na gestão dos recursos humanos.

Atendimento ao usuário

Grande atenção foi dada pelos órgãos públicos ao atendimento ao usuário. Cartas de

serviço, padrões de atendimento indicadores de qualidade são dispostos por lei para quase

todas as organizações públicas. Todas os níveis governamentais têm criado cartas de

serviço, sobretudo no âmbito local, contrastando com a pouca atenção, a total ausência

comunicação social que, até então era a regra do serviço público italiano. Procurou-se

aproximar a Administração Pública dos cidadãos, simplificando os procedimentos,

tomando-os mais rápidos.

As dificuldades e resistências sempre acompanham os processos de mudança.

Ocorreu a oposição por aqueles que se consideraram prejudicados pelas mudanças, como os

funcionários que tiveram alterações quanto às disposições da jornada de trabalho e por
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aqueles que auferiam lucros com a complexidade dos procedimentos administrativos. Os

partidos políticos se opuseram na medida em que procuravam salvaguardar os interesses

dos ministérios, lócus do poder administrativo. Os sindicatos protestaram procurando

defender os interesses dos servidores públicos, buscando a manutenção dos direitos

conquistados, preocupados com a mudança da prioridade, agora dada aos usuários e não

mais aos funcionários. Também o Ministério do trabalho opôs resistência, pois

considerava-se um defensor dos trabalhadores. Outro ponto decorrente do processo foi

contornar o ímpeto do Ministério do Tesouro que se viu como o principal órgão executor

do processo desconsiderando outros aspectos do processo de competência de outros

ministérios que passaram a ser relegados a segundo plano.

Processo de mudança

Na Itália tais medidas foram introduzidas por lei, conforme a tradição legalista,

faltando um real apoio político e da burocracia. Todo o processo de reforma italiana,

conduzido por intermédio de disposições legais, já estabelecido pelo governo central.

Também mostrou-se inadequado para as instituições, que já haviam iniciado anteriormente

o processo de modernização, como os setores de saúde e alguns governos locais. Estes

setores já estavam bastante avançados quando o governo central iniciou a sua reforma.

Avanço este conseguido sob forte resistência por parte dos setores mais tradicionais e

burocratizados da administração central, quando proposto. Deve ser ressaltado que a Itália é

um pais que apresenta bastantes diferenças regionais e até mesmo locais. Desta forma, a

implantação do processo pelo governo central apresentou dificuldades de interpretação e

implementação devido às diferentes culturas administrativas das regiões e cidades, bastante

heterogêneas. Mas algumas técnicas da administração privada têm sido propostas e

implantadas, principalmente nas organizações de saúde das regiões do norte da Itália.

Também nos municípios, várias empresas públicas estão trabalhando com controle de

custos, marketing interno, satisfação do cliente e visão administrativa. Mudanças no

sistema contábil e tanto dos municípios quanto dos organismos de saúde têm possibilitado a

implantação de uma gestão mais sofisticada permitindo estabelecer conexão entre as novas

técnicas e a obtenção de resultados. Assim tem se procedido a integração dos sistemas

contábeis com os indicadores de desempenho e eficácia organizacional de longo prazo.
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4. 7. Alguns problemas surgidos com as reformas

Quando analisados, os diversos projetos reformas dos países, constata-se que foram

necessários para a manutenção da legitimidade do sistema político e para a garantia da

estabilidade social. Com o aumento da complexidade dos problemas a serem tratados pelo

Estado, o antigo sistema de gerenciamento da administração pública já não mais se

apresentava eficaz e eficiente. Desta forma, nessa primeira tentativa de repensar um modelo

par a administração pública, optou-se pela introdução de técnicas administrativas

"gerenciais". A questão que deve ser colocada é: como distinguir as modalidades de

mudança para o redirecionamento da administração pública. Assim ao observar-se os

processos aqui apresentado pode-se fazer uma tentativa de agrupá-los segundo

características comuns. Um primeiro grupo seria o formado pela Austrália, Nova Zelândia

Inglaterra e Suécia que tentaram uma abordagem que poderíamos denominar substantiva,

preocupada com um novo produto, uma nova estrutura ou instituição. Uma outra

abordagem foi a processual que ocorreu nos Estados Unidos, centrada em planos e não

estruturas. E por fim, poderíamos chamar de procedimental ou legalista a abordagem do

processo ocorrida na Itália, na medida em que o foco estava mais na questão jurídica do que

na questão prática.

o pnmeiro grupo adotou um processo de mudança típico do New Public

Management ao optar por mudanças institucionais com a finalidade de desenvolver práticas

específicas gerenciais. Com as mudanças visou-se à descentralização e à autonomia de

novos organismo ou de organismos já existentes. Com os novos organismos procurou-se,

fundamentalmente, a separação entre a concepção e a execução dos serviços públicos.

Ficariam os órgãos centrais responsáveis pela criação e controle dos serviços públicos

enquanto os órgãos descentralizados seriam responsáveis pela sua execução. Tal fato, a

especialização funcional, levaria a uma prática administrativa mais direcionada ao fim

último da organização e, conseqüentemente, mais eficaz. Entretanto, os diversos países

possuíam características próprias e o processo apresentou peculiaridades. Quanto ao

sistema político, a Inglaterra e a Nova Zelândia eram Estados centralizado e o governo

central dominava o governo local e não existia tradição de poder autônomo de agencias em
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qualquer setor do Estado. Quanto ao sistema administrativo, a Nova Zelândia e a Inglaterra

eram relativamente centralizados, com um centro administrativo que possuía uma grande

habilidade de impor mudanças administrativas no restante do sistema inclusive sobre os

governos locais. Desta forma, as mudanças estruturais foram possíveis. Assim, na Nova

Zelândia em virtude de sua pequena dimensão as mudanças não acarretaram grandes

custos. Na Inglaterra, devido a sua tradição do common law, foi mais fácil o processo de

mudança uma vez que não deveriam ser enfrentados os princípios e normatizações

decorrentes do direito continental. Na Suécia possuidora de uma administração setorizada e

descentralizada, as mudanças administrativas foram muitos mais difíceis. Os problemas

apresentados pelo New Public Management são decorrentes do seu reducionismo a uma

única forma de racionalidade, a econômica, utilizada para a análise e proposição de

soluções. Fácil de ser operacionalizada, uma vez que se reduz a questões de eficácia e não

se preocupa com as questões morais e éticas. Mas as necessidades da sociedade não se

reduzem a valores econômico, quantificáveis. Outro problema acarretado pelas mudanças

desse modelo foi a excessiva fragmentação do sistema administrativo que, acarretou mais

dificuldade quanto ao seu gerenciamento. Desta forma, a transferência das técnicas da

administração privada para a publica precisa ainda ser aprimorada. Quando transplantadas,

devem ser ajustadas ao novo meio, mais complexo, que é o Estado. As novas técnicas

administrativas somente apresentarão bons resultados na medida em que incorporarem as

questões valorativas ao seu repertório de análise, diagnóstico e propostas de intervenção.

O segundo grupo e composto pelo Estados Unidos, onde não ocorreram mudanças

estruturais e as mudanças se restringiram a questões processuais. A mudança foi

implementada pelo governos federal através do National Performance Review. Desta

forma, as mudanças ocorreram com a introdução de estímulos e incentivos internos de

forma gradual com progressivos ajustes. Entretanto, o problema apresentado deveu-se a

adoção de um processo uniforme que deveria ser aplicado a instituições públicas bastante

diferentes entre si e agravado pela falta de capacitação dos recursos humanos.

O terceiro grupo, cujo representante era a Itália, apresentava como característica o

abordagem procedimental. Nesse caso o problema a ser enfrentado decorria da forte
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tradição do direito administrativo que deveria ser enfrentado. As mudanças precisavam ser

adequada ao ordenamento jurídico e, ao mesmo tempo, queria-se também repensá-lo.

Assim, um primeiro embate se dava no âmbito formal, no universo do dever ser, uma

condição necessária mas não suficientes para a mudança. Queria-se mudanças mas, as

gestões e os esforços desenvolvidos para a alteração legal consumiam grande parte da

energia. Os órgãos centrais propositores da mudança, limitados por um ordenamento

excessivamente complexo, dispunham de pouca capacidade de implementação das

mudanças escolhidas. Desta forma, trabalhava-se com o antigo ordenamento, estabelecido

para uma forma de gestão do passado, enquanto se vislumbrava um novo, no qual talvez se

pudesse realizar esta nova forma de gestão o que era bastante difícil e complicado.

A simples transposição de técnicas da iniciativa privada para a esfera pública não

foi suficiente para a proposição de um novo modelo para a administração pública.

Entretanto foi uma experiência importante que deverá ser considerada, alisada e

aprimorada. Não resta duvida que o modelo em vigor apresentava um alto nível de desgaste

por não mais conseguir gerenciar o Estado. Mas a solução simplista de transposição de

técnicas não resolveu e não resolverá a questão. O Estado e administração pública tratam de

questões práticas do quotidiano e do mundo da vida dos seus cidadãos. Assim, precisa-se

reconsiderar o que seja o gerenciamento das organizações publicas. Esse deverá considerar

os valores sociais e também o sentido que se quer para a sociedade, conceitos que não se

reduzem a economicidade, eficiência ou eficácia. A administração publica não e neutra e

nem esta separada da política. Desta forma, deve ser pensada não por especialista e

consultores, segundo somente os cânones organizacionais, mas pela sociedade e pelos seus

cidadãos.
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5. Projeto da Administração Tributária do Estado de São Paulo

5.1. Apresentação

o processo de revisão da atuação do Estado desencadeado com a apresentação do

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado da Presidência da República estendeu-se

também aos Estados brasileiros. Com a estabilidade do valor relativo da moeda nacional e

conseqüentemente a dos preços de bens e serviços, fruto do plano de estabilização

econômica (Plano Real), o setor público perdeu um fator automático de redução real de

despesas, que era a dilatação de pagamentos a terceiros e de reajustes salariais; e um fator

automático de aumento da receita tributária, incidindo sobre preços de bens e serviços, que

eram reajustados diariamente. Estes mecanismos permitiam a ilusória estabilidade

financeira do Estado. Constatou-se também que o modelo burocrático estava esgotado, que

os serviços desempenhados estavam abaixo dos níveis de qualidade mínimos esperados e

que não eram apresentados uniformemente a toda a sociedade levando a uma crise de

legitimidade dos aparelhos de estado regionais, uma vez que, com os recursos

orçamentários escassos, as demandas muitas, a capacidade organizacional completamente

aquém das modernas formas da iniciativa privada.

Iniciando as mudanças, o Governo do Estado de São Paulo publicou o Decreto

n° 40.536, de 12/12/95, instituindo programa permanente de qualidade e produtividade no

serviço público, priorizando o atendimento aos cidadãos, que na qualidade de contribuintes

e usuários, deveriam ser convertidos em foco das atenções e considerados como "clientes".

De acordo com esses princípios, deveriam os órgãos públicos privilegiar o alcance de

resultados, objetivando a excelência na prestação dos serviços e o atendimento das

necessidades dos "cidadãos-clientes". O programa da qualidade e produtividade do serviço

público buscava a eficiência, a economia de custos e a racionalização das atividades, por

meio da introdução de novos processos e da capacitação de seu pessoal, com a finalidade de

aprimorar continuamente o serviço prestado à população de São Paulo.
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Surge no âmbito dos estados brasileiros um questionamento quanto à administração

fiscal exercida pelas respectivas secretarias de fazendas. Estabeleceu-se uma discussão para

a implantação de processos de reforma, iniciados pela discussão bilateral com o Banco

Interamericano de Desenvolvimento - BID que propunha financiar este processo de

modernização. Entretanto, essa discussão tomou-se inviável com a participação no processo

de quase todos os Estados da Federação. Desta forma, para racionalizar a administração e

obter ganhos de escala estabeleceu-se um Programa Nacional de Apoio à Administração

Fiscal para os Estados Brasileiros - PNAFE, que criou uma unidade de coordenação do

programa junto á Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, em Brasília. Esta unidade

teria entre suas funções apoiar a elaboração de projetos, formalizar e coordenar os contratos

junto ao órgão repassador do empréstimo tomado pela União, coordenar a integração dos

vários projetos através da padronização e difusão de conhecimentos e experiências. Como

correspondente no âmbito dos Estados, foram criadas as unidades coordenadoras a fim de

desenvolver os programas de modernização

5.2. -Características do Estado de São Paulo

São Paulo é o Estado mais rico da Federação, não obstante sua renda per capita seja

inferior à do Distrito Federal e o indicador de desenvolvimento humano esteja aquém do

apresentado pelo Distrito Federal, pelo Rio Grande do Sul e por Santa Catarina. O Estado

possui 248 mil Km2, uma população de 33,77 milhões de habitantes. Seu PIB é da ordem

de US$ 186,77 bilhões, representando 35,70% do total gerado na economia brasileira, cuja

última estimativa do IBGE situa-se em US$ 523 bilhões para o ano de 1994. Por seus

portos e aeroportos passaram, em 1994, 33,8% das exportações nacionais (22% para os

EE.UU., 12% para a Argentina, 7% para os Países Baixos, etc.). Apesar dessa riqueza,

apresenta acentuado desequilíbrio de suas contas públicas, pois a receita disponível não tem

sido capaz de fazer frente às despesas com pessoal e com o serviço da dívida pública Em

1.995,56,94% do total do Imposto de Renda e 51,19% do IPI arrecadados no País tiveram

origem no Estado de São Paulo. Contudo, apenas 0,38% do primeiro e 3,35% do segundo
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voltaram para o Tesouro Paulista, por meio de transferências federais. Significa dizer que o

Estado é exportador de receitas para as regiões mais pobres do país. Em 1.995, a receita

tributária representou 75,35% da receita orçamentária geral do Estado. Cerca de 97,75% da

receita tributária gerada é proveniente da arrecadação de impostos e 2,25% da cobrança de

taxas. Entre os impostos, o ICMS respondeu, em l.995, por 93,52% do total arrecadado,

seguindo-se o IPVA, com 6,27% e o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de

Bens Imóveis com 0,21 %.

O Estado carece de grandes investimentos na área social e em infra-estrutura, para

os quais não há recursos. A ausência de recursos próprios tem levado o Governo ao

crescente endividamento, representado pela explosão de débitos contraídos junto ao sistema

bancário interno (principalmente bancos oficiais (BANESP A e Nossa Caixa Nosso Banco).

Como conseqüência, e em razão geométrica, o enorme serviço da dívida pública consome

parcela considerável das receitas correntes, em uma situação onde a relação Receita

TributárialPIB estadual é baixa, mas com tendência de crescimento. A despeito da

transferência de receitas da União para Estados e Municípios pela Constituição de 1988, a

situação financeira do Estado de São Paulo vem se deteriorando em função do grave

endividamento público. Para ilustrar a relação Receita TributáriaIPIB estadual foi de 6,19%

em 1994, a dívida pública atingiu US$ 51,7 bilhões em 1995. Veja nos quadros abaixo:

Quadro 1 - Evolução da Carga Tributária - Relação Receita Tributária/Plfl estadual- 1990 a 1994

ANO 1990 1991 1992 1993 1994

Carga Tributária. 7,42% 6,33% 6,09% 5,71% 6,19%

Quadro 2 - Evolução da dívida pública estadual- 1990 a 1995 - US$ bilhões

ANO 1990 1991 1992 1993 1994 1995

TOTAL 17,30 19,10 23,00 26,30 40,00 51,70

Quadro 3 - Evolução do déficit orçamentário do Estado - 1990-1995 - R$ bilhões

ANO 1990 1991 1992 1993 1994 1995

TOTAL 4.917 2.804 4.499 6.484 4.970 791

105



Evolução da Dívida do Estado de São Paulo - 1989 a 1995

US$ bilhões Ano
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

(Tesouro + Entidades Dependentes)

Externa 1,1 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1.3

Externa reescalonada junto ao Governo Federal 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 U

Resolução 63 (externa, com intermediários domésticos) 0,6 0,5 0,4 0,2 O, I O O

Doméstica ( 1) 3,2 3,6 4,4 7,1 8,6 16, I 22.6

Títulos do Tesouro 3,7 3 3,5 4,7 6,4 11,3 15

Subtotal 10,1 9,8 11,1 14,8 17,8 30,2 40,4

Entidades Independentes

Externa 2,7 2,6 2,7 2,7 3,3 3,5 4.1

Externa reescalonadajunto ao Governo Federal 2,9 2,9 3.1 3,3 3,4 1,6 I.5

Resolução 63 (externa, com intermediários Domésticos) 0,3 0.2 0,2 0,1 0,1 O O

Doméstica ( 1) 2,4 1,8 2 2,1 1,7 4,7 5.7
Subtotal 8,3 7,5 8 8,2 8,5 9,8 11,3
Total 18,4 17,3 19,1 23 26,3 40 51,7

Ano
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

(1) Dívida junto aos bancos controlados pelo
próprio Governo do Estado
Banespa 2,1 2,5 4,8 5,8 11,1 15,8

Nossa Caixa Nosso Banco 0,6 0,7 1 1,1 2,6 4.3

A situação fiscal e financeira do estado em 1994, quando assumiu um novo

governo, apresentava para a gestão pública um cenário que mostrava uma situação de

extrema gravidade. À dificil situação acumulava-se um estoque significativo de

compromissos vencidos com despesas inadiáveis tais como precatórios judiciais, contratos

de alimentação, convênios hospitalares, desapropriações, entre outras. A dívida do Estado

atingia a cifra em junho de 96 de R$ 31.981.506.000 (bilhões) de reais, tendo a seguinte

disposição:

1. Dívida Mobiliária 16.283.353 (bilhões)
2. Dívida Interna 15.154.744 (bilhões)
3. Dívida Externa 198.409 (bilhões)
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A folha de pagamento de pessoal do Estado consumia mensalmente cerca de 65%

dos recursos disponíveis inviabilizando quase que totalmente a capacidade de

investimentos do Estado. O déficit orçamentário girava sempre em tomo de dois dígitos (93

- 20%) (94 - 18%). Diante desta situação priorizou-se neste período inicial o saneamento

desta cruel situação financeira, para concomitantemente iniciar-se uma reforma

administrativa que equilibrasse as contas públicas. Na primeira parte deste objetivo

conseguiu-se obter satisfatórios resultados tendo já no balanço orçamentário de 1995

reduzido o déficit orçamentário para 2% (déficit x total da despesa). A folha de pagamento

foi enxugada, dentro das possibilidades legais, com medidas drásticas de demissões

voluntárias, extinção de cargos em comissão, entre outras. A segunda parte (reforma

administrativa), seria a execução dos programas de modernização, com um conjunto de

medidas prioritárias a ser executadas.

O quadro abaixo demonstra com clareza a situação orçamentária nos exercícios de

1986 e 1995:

Balanço Orçamentário do Estado - 1986 a 1995 - R$ milhões

I 1986 I 1987 I 19881 1989 J 1990 1 1991 J 1992 1 1993 1 1994 J 1995

Receitas Corrente:

- Receita Tributária 18.536 15.687 15.260 18.655 19.797 17.421 15.991 14.992 17.187 20.730

- Outras Receitas Correntes 2.161 3.202 1.799 3.182 1.298 1.721 1.766 1.182 907 2.339

20.697 18.889 17.059 21.837 21095 19.142 17.757 16.174 18.094 23.069

Receitas de Capital 2.049 1.787 1.267 1.870 2.347 2.641 4.148 8033 3.258 2.741

Transferências da União 1.326 1.246 2.099 2.116 2.608 1.435 996 1.112 1.506 1.700

Total das Receitas 24.072 21.922 20.425 25.823 26.050 23.218 22.901 25.319 22.858 27.510

Déficit lIO 1.706 2.936 2.393 4.916 2.805 4.499 6.483 4.971 791

Total do Orçamento 24.182 23.628 23.361 28.216 30.966 26.023 27.400 31.802 27.829 28.301
continua
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I 1986 I 1987 I 1988 I 1989 I 1990 I 1991 1 1992 I 1993 I 1994 I 1995

Despesas Correntes:

Pessoal 8.500 8.545 6.968 8.316 9.700 7.610 7.087 7.132 7.372 9.563

Outras 1.405 1.718 2.628 3.219 3.150 2.603 2.822 3.112 3.562 2.481

9.905 10.263 9.596 11.535 12.850 10.213 9.909 10.244 10.934 12.044

Sentenças JudicJOutras 795 345 188 222 106 212 1.174 3.766 242 568

Serviço da Dívida 1.433 1.273 1.414 1.918 1.787 2.242 3.338 2.788 3.321 3.405

Investimentos 912 1.208 1.112 1.577 1.899 1.409 1.513 1.198 1.434 291

Subtotal - Adm. Direta 13.045 13.089 12.310 15.252 16.642 14.076 15.934 17.996 15.931 16.308

Transf.Intragov. 7.127 7.111 7.599 7.916 8.885 7.237 7.278 9.847 7.359 6.289

Transf lntergov, 4010 3.428 3.452 5.048 5.439 4.710 4.188 3.959 4.539 5.704

Total da Despesa 24.182 23.628 23.361 28.216 30.966 26.023 27.400 31.802 27.829 28.301

5.3. A Reforma tributária

A Constituição de 88 teve como objetivo a descentralização tributária repassando

principalmente, receita da união para os municípios. No âmbito estadual o ICMS principal

imposto, é resultado da incorporação de seis impostos (ICM ,ISTR, ISC, IULC, IUEE e

!UM). Entretanto, estes impostos agregados ao ICM têm um valor residual. Procedeu-se a

uma reforma na competência tributária a despeito das atribuições. Quanto às atribuições, às

vezes no caso das cooperações técnicas, ocorreu superposição, e algumas vezes não se

efetivou a assunção de responsabilidades A capacidade de aumentar a carga tributária face

à internacionalização da economia e da diminuição da capacidade legiferante dos Estados

para a instituição de novos mecanismos de tributação pois estes oneram os custos da

produção tomando os produtos pouco competitivos no mercado internacional. A reforma

tributária passou a ser discutida no Brasil, a partir do esgotamento do modelo inadequado

de política tributária, que procurou assegurar aumentos de arrecadação com medidas de

cunho estritamente econômico-legislativas, convivendo com níveis crescentes de evasão
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fiscal. As propostas de reforma do Sistema Tributário Nacional propõem a adoção de

modelos tributários que se pretendem à prova de evasão, cujas fontes de arrecadação seriam

as transações financeiras da economia e o consumo de alguns poucos produtos. Produtos

estes com elevada capacidade arrecadatória como bebidas, cigarros, automóveis,

combustíveis, energia elétrica e comunicações. Ou as propostas então pretenderam

recuperar um maior grau de neutralidade para o sistema tributário, utilizando-se das bases

tributáveis tradicionais: consumo, renda e propriedade.

Em razão das divergências quanto à adoção de quaisquer das propostas

apresentadas, pelo risco que poderiam acarretar para a suficiência arrecadatória do sistema,

a tendência, adotou-se uma solução apresentada pelo governo que buscou adequar o

sistema tributário à abertura externa da economia e estabelecer instrumentos de combate à

evasão fiscal. Isso levou o Governo Federal a encaminhar Projeto de Lei Complementar

para regulamentar os dispositivos da Constituição Federal que trata do ICMS, objetivando

eliminar as distorções desse tributo que tem comprometido a competitividade da produção

nacional. Em decorrência, foi aprovada, a Lei Complementar n° 87, de 13/09/96, publicada

no D.O.U. de 16/09/96, que desonerou plenamente as exportações de mercadorias e

serviços para o exterior e os bens de capital, adotando o chamado "crédito financeiro" em

lugar do "crédito fisico" para efeito de direito ao crédito pelas entradas de insumos e de

bens para integração ao ativo permanente do contribuinte. Essas modificações vêm eliminar

fontes de cumutatividade do ICMS, o que, sem dúvida, tornará o setor produtivo brasileiro

mais competitivo, tanto no mercado internacional, como no interno, dando mais um passo

no processo de abertura de nossa economia. Por outro lado, o aperfeiçoamento de vários

dispositivos regulamentadores do imposto, como é o caso da substituição tributária e das

operações interestaduais com petróleo e seus derivados, vem eliminar importantes fontes de

evasão fiscal. A Lei Complementar prevê que a União entregará recursos aos Estados e

Municípios, em montante equivalente à diferença entre a arrecadação verificada antes e

depois das mudanças tributárias instituídas. Esse mecanismo consiste, pois, em uma espécie

de" seguro-arrecadação".
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5.4. A estrutura de arrecadação paulista

A estrutura da área responsável pela arrecadação da Secretaria da Fazenda do

Estado da Fazenda de São Paulo (SEFAZ) é formada por unidades centrais e

descentralizadas. As unidades centrais têm competência normativa, executiva, de

coordenação e de planejamento, e as descentralizadas de supervisão e de execução, nos

níveis regional, sub-regional e local. As unidades centrais (Diretorias) incluem uma

diretoria Executiva (fiscalização, arrecadação e contencioso de la instância), de

Planejamento, de Dívida Ativa, Consultoria Tributária, Corregedoria Fiscal, de

Informações Econômico-Fiscais, Representação Fiscal, Administração e o Tribunal de

Impostos e Taxas. As unidades descentralizadas são formadas por órgãos regionais, sub-

regionais e locais. As atividades de competência regional estão a cargo de 18 Delegados

Regionais, subordinados à Diretoria Executiva. Cada uma das Delegacias exerce supervisão

na sua área de jurisdição. As unidades sub-regionais são compostas por 98 Inspetorias

(fiscais, mercadorias em trânsito e fronteira), subordinadas aos Delegados da respectiva

jurisdição. As unidades locais de execução compreendem 339 Postos, sendo 289 fiscais e

50 de fronteira

De acordo com as contas do exercício de 1994, constantes do Balanço Geral do

Estado, a área de arrecadação apresenta uma relação entre despesas e arrecadação

administrada da ordem de 2,57%, não incluídos, nesse percentual, os custos referentes aos

serviços de informática prestados pela Companhia de Processamento de Dados do Estado

de São Paulo - PRODESP. Conforme dados de 1.996, sete das dezoito Delegacias

Regionais concentram mais de 76,4% da receita arrecadada do ICMS, a saber: 34,94% nas

três Delegacias da Capital, 26,59% nas demais Delegacias da grande São Paulo e 14,9% na

Delegacia de Campinas. Em alguns casos, o custo de manutenção da estrutura aproxima-se

do potencial da arrecadação regional que se pretende controlar. A área de arrecadação tem

um efetivo de 7.663 funcionários, dos quais 6.702 pertencem a categorias específicas da

Administração Tributária, sendo 58,7% agentes fiscais (nível superior), com 95% de

alocação nas atividades de fiscalização, 2,7% julgadores (nível superior) e 38,6% técnicos

(nível médio)
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Podemos identificar como as maiores dificuldades da área responsável pela

arrecadação no desempenho de suas atribuições: a) a baixa utilização de instrumentos

gerenciais; b) a falta de visão integrada dos processos organizacionais; c) a deficiência de

capacitação em todos os níveis e de carreiras de apoio; d) a falta de informações ágeis e

confiáveis para o efetivo controle do crédito tributário; e) a falta de informatização e de

controle da ação fiscal; f) a dificuldade de identificar o potencial da arrecadação e de

combater a evasão fiscal; g) o atraso tecnológico como conseqüência do baixo investimento

em sistemas de informação, e h) a precariedade da infra-estrutura.

A tomada de decisão é, basicamente, centralizada, não suportada por planos e

diretrizes organizacionais integrados. As unidades descentralizadas subordinam-se à

diretoria executiva, dificultando a integração e a coordenação técnica de outras áreas

funcionais. Esta estrutura repete-se no âmbito das Delegacias, em relação às Inspetorias.

Atividades básicas da Administração Tributária, relacionadas com o controle do crédito

tributário, com o contencioso administrativo e com o atendimento ao contribuinte,

apresentam-se diluídas e sem uma visão integrada, que permita o estabelecimento de

objetivos, responsabilidades, padrões de desempenho e controle de qualidade. O

relacionamento com o ambiente externo, especialmente no que diz respeito à atenção ao

contribuinte, não é prioritário, acarretando um relacionamento dificultoso entre as parte e a

baixa qualidade dos serviços prestados. A gestão dos recursos de informação e tecnologia e

dos recursos humanos não é exercida de forma sistemática e autônoma, mesmo sendo estes

dois recursos estratégicos para que a Administração Tributária atinja bons resultados. A

estrutura das carreiras dos funcionários e o seu recrutamento apresentam-se inconsistentes

com as atividades a serem desempenhadas pelos seus ocupantes. A tecnologia de

informação é pouco utilizada para apoiar os diversos processos da Administração

Tributária.
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5.5. Diagnostico internacional e diretrizes de modernização.

Os relatórios dos banco e instituições de fomento têm analisado e diagnosticado a

situação dos países da América Latina desde há muito tempo. Também tem prescrito

diretrizes e modelos para a solução dos problemas econômicos e sociais e financiado uma

série de reformas segundo esse receituário. Para que possamos entender o processo

ocorrido na SEFAZ se faz importante conhecer o diagnóstico e as prescrições adotadas pela

instituição financiadora do projeto de reforma, o BID. Em 1996 foi publicado pela

instituição o Economic and social progress in Latin America - 1996 Report que" interpreta

os desenvolvimentos macroeconômicos à luz das reforma estruturais implementadas na

região há uma década." Tem uma visão otimista das reformas que vêm sendo

implementadas em que, apesar dos problemas econômicos, vislumbram-se melhorias.

Segundo o relatório, as reformas de imposto iniciaram-se na década de 80 e se

aprofundaram na de 90, Na América latina e no Caribe procurava-se tomar os sistemas

mais neutros e simples, reduzir a complexidade e o número de impostos e aumentar a

arrecadação. Para tanto tem sido proposto: a diminuição dos impostos sobre a importação;

aumento dos impostos sobre o consumo no total de impostos arrecadados; eliminação de

taxas insignificantes, aumento da base tributária e das alíquotas; redução das alíquotas do

imposto sobre a renda; modernização e fortalecimento das instituições envolvidas na

Administração Tributária, reengenharia dos processos da Administração Tributária

para facilitar o cumprimento espontâneo das obrigações tributárias e detecção dos

descumprimentos. Os desafios que deveriam ser enfrentados pelos países nos próximos

anos segundo o Relatório seriam: aumentar a arrecadação dos impostos diretos; melhorar

administração do imposto sobre valor agregado (IVA) , aumentando a base e em

alguns casos reduzindo as alíquotas; reexaminar a distribuição do poder tributário entre

os níveis de governo e a divisão da receita, aumentando a competência dos níveis

inferiores; modernizar a Administração Tributária e fortalecer a fiscalização,

arrecadação e legislação; ajustar a Administração Tributária ao processo de integração

econômica. Desta forma segundo a ótica privilegiada pelo BID a Administração Tributária

do Estado de São Paulo dispunha de legitimidade e reconhecimento por parte dessa
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instituição a fim de contrair empréstimo para iniciar seu processo de reformas observando

os cânones.

As reformas dos anos 80 poderiam ser caracterizadas por procurarem obter a

neutralidade, modernização da política e da administração dos sistemas tributários e

adequação da receita para a estabilização de políticas aplicadas durante o período.

Juntamente com a abertura das economias latino americanas nesse período, a visão

econômica estática na qual, os efeitos das políticas tributárias eram consideradas na

alocação de recursos, foi substituída por aquela que se preocupava com os efeitos da

arrecadação sobre o crescimento econômico. Com a busca da neutralidade, preocupou-se

em reduzir as distorções criadas pela economia que dava tratamento preferencial a alguns

setores e não incentivava a existência de sistemas tributários criados sobre agentes

econômicos. O objetivo era, então, reduzir as taxas de comércio exterior, aumentar a s

bases tributáveis e reduzir as alíquotas, aumentar a proporção de impostos sobre o consumo

contraposta aos impostos diretos.

Uma questão inovadora detectada neste período foi que o objetivo de simplificação

das reformas tributárias passou a ser aplicado também à modernização administrativa. Este

fato marca uma efetiva mudança nos diversos países analisados. Até então, a modernização

era vista como uma reprodução das políticas tributárias dos países desenvolvidos, mas

apresentava pouca ênfase na sua implementação. No decorrer dos anos 90, as

administrações tributárias deixaram de ser organizadas por tributos e passaram a ser por

processos. Esses passaram a ser: o serviço ao contribuinte, o cadastro, a arrecadação, a

fiscalização e a tributação. Vários procedimentos originários da reengenharia passam a ser

aplicados procurando tomar mais fácil o cumprimento voluntário das obrigações tributárias,

procurando agilizar o processo tributário de contenção da evasão. A modernização também

foi entendida como a divisão do universo de contribuintes, considerando que geralmente

menos do que 5% dos contribuintes representam 80% da receita arrecadada. Tal fato fez

com que vários países criassem unidades para cuidar dos contribuintes mais importantes.

Isso também possibilitou a introdução de novas técnicas de verificação anteriores à

fiscalização direta pela administração em caráter experimental. O restante da
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Administração Tributária teve a sua modernização adiada em virtude da necessidade de

controlar só contribuintes economicamente mais eficientes bem como pelas limitações

fiscais enfrentadas por muitos países. Isto resultou em discriminação entre os contribuintes.

Para facilitar as obrigações desse universo restante a maioria das administrações

possibilitou a retenção pelas empresas de impostos de renda de seus funcionários e de seu

fornecedores. Ao mesmo, tempo também permitiu a adoção de lançamento de impostos por

estimativa daqueles contribuintes dos quais era muito dispendioso o processo de

fiscalização. Mas ocorreu o crescimento dos impostos indiretos, o que leva a crer que a

equidade parece que tinha sido abandonada. Entretanto, há que levar em consideração dois

fatores. Primeiro que a tendência mundial é de uniformização de taxas e não de

desencorajar os investimentos estrangeiros e as receitas ineficientes do período anterior.

Segundo, a previsão, elaborada pelo Relatório do BID de 1996 para os próximos

cinco anos, seria de que as necessidade de maiores receitas pelos países, mesmo após a

redução do tamanho do Estado já ocorrida, continuariam a pressionar por mais recursos

fiscais. Seria necessário melhorar o sistema fiscal tanto no aspecto de políticas quanto no de

administração para aumentar a receita fiscal. A composição dos tributos deveria ser revista

bem como a sua competência em função do nível hierárquico nos vários países adequando a

autonomia administrativa à arrecadação tributária. O processo de integração regional

exigirá também um maior esforço para a uniformização dos tributos tendo em vista a

facilitar a condução dos negócios de empresas em várias jurisdições. Desta forma, o

aumento dos impostos diretos, o alargamento da base tributável, novos incentivos fiscais, o

ajuste da Administração Tributária às necessidades internacionais demandará muito esforço

do órgão responsáveis. Os aumentos da receita tributária tenderão a ser menores na medida

em que as cobertura do universo de contribuintes se aproximar da totalidade. Ao mesmo

tempo, também aumentarão os custos tributários. Mas sem a reforma da Administração

Tributária os países enfrentarão problemas. Os principais avanços na Administração

Tributária tem ocorrido com a criação de unidades especiais de contribuintes e nas funções

de arrecadação, atendimento ao contribuinte e cadastro. Deveria também ocorrer mudanças

nas funções de fiscalização e legislação. A fiscalização deverá deixar de controlar somente

o preenchimento de formulários, formalidades, e passar a uma fiscalização substantiva. A

114



arrecadação decorrente dos processo de fiscalização é incipiente, isto é devido à

complexidade dos procedimentos dos contribuintes, à lentidão do processo judicial e à

precariedade dos processos de arrecadação. Para que se possa obter a centralização

administrativa com a descentralização operacional faz-se necessário um novo modelo de

Administração Tributária que demandará grandes recursos para o desenvolvimento das

áreas de gestão, planejamento, controle operacional e sistemas de informação e treinamento

e capacitação profissional para adequá-los aos novos desafios e a nova tecnologia.

5.6. Proposta de modernização

o Secretário da Fazenda, Ioshiaki Nakano, propôs a linha programática para a

reforma como 4 Rs: redefinir a missão da Secretaria, criando uma nova visão do futuro;

reestruturar a organização da Secretaria buscando uma estrutura mais enxuta, mais flexível;

revitalizar o corpo de funcionários através de uma comunicação constante e eficiente, para

o atendimento das demandas dos usuários dos serviços; renovar a organização

estabelecendo o compromisso com o desenvolvimento das pessoas. O objetivo geral

proposto pelo Programa de Modernização da Administração Tributária da Secretaria da

Fazenda do Estado de São Paulo era implementar uma nova filosofia de gestão baseada em

resultados. Melhorar a relação fisco-contribuinte, obter ganhos de qualidade e

produtividade, com a conseqüente redução dos custos próprios e dos contribuintes.

Aumentar a arrecadação, por meio da valorização e capacitação permanente dos seus

recursos humanos; da revisão e informatização dos seus processos; da reestruturação

organizacional e da adequação da infra-estrutura. Tal programa visava dar condições para

que se cumprisse com eficácia e eficiência a missão da CAT, que é de arrecadar, tributar e

fiscalizar. Para a consecução dos objetivos gerais foram determinados vários objetivos

específicos abrangendo diversos funções e estruturas organizacionais.

Criou-se uma estrutura independente da estrutura operacional da Administração

Tributária para viabilizar os recursos necessários ao desenvolvimento das atividades

atribuídas ao grupo de trabalho do Programa de Modernização da Administração Tributária,
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com autonomia para planejar e gerenciar os projetos a serem aprovados pelo Banco

Interamericano de desenvolvimento - BID, dada a sua amplitude e a necessidade de

envolver todos os setores da organização. O grupo tem os seguintes objetivos: desenvolver

e coordenar a implementação dos projetos de curto e longo prazos; garantir a aplicação dos

recursos segundo a definição dos projetos; tomar decisões em tempo hábil para a correção

de desvios/atrasos na execução dos projetos. A estratégia de implementação adotada foi o

desenvolvimento de projetos de curto prazo, em número de dezenove, que se iniciaram em

janeiro de 1996, com a alocação de equipes dedicadas, em Uma estrutura matricial.

Simultaneamente foram elaborados projetos de longo prazo abrangendo todas as áreas

descritas acima. O programa de modernização está orçado em 78,8 milh5es de dólares,

sendo 39,4 milh5es provenientes do Tesouro do Estado e outros 39,4 milhOesprovenientes

de empréstimo do BID.

O Programa de Modernização da Coordenação da Administração Tributária -

PROMOCAT foi iniciado em novembro de 1.995 e com a data de término prevista para

junho de 1.999. Para atingir os objetivos do PROMOCAT foi adotada a administração por

projetos, estabelecendo uma estrutura paralela, com administração diferenciada, pois

desenvolveria atividades distintas das atividades rotineiras. A estrutura funcional continua a

existir e seria a fornecedora de pessoas para os diversos projetos, que funcionariam em uma

base não hierarquizada com membros advindos de várias diretorias da CAT, sob a liderança

de um líder de projeto. A administração de projetos apareceu no início do século e

desenvolveu-se a ponto de hoje termos empresas completamente organizadas por projetos.

O gerenciamento de projeto utilizou uma estrutura matricial na alocação das pessoas ,que

compuseram a equipe de projeto. A estrutura funcional forneceu as pessoas para

desenvolvimento do projeto, que voltariam ao seu lugar de origem após o término do

projeto. Esse pode ser caracterizado como um conjunto de atividades interdependentes

orientadas para um objetivo específico, com duração predeterminada e uma organização de

equipe temporária para a sua execução.

Para isso, e de forma a envolver toda a estrutura da Coordenadoria da

Administração Tributária - CAT com a responsabilidade pelo desenvolvimento e
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implementação de cada projeto foi montada a seguinte estruturação. Inicialmente foi

constituído o Grupo de Trabalho, GT-PROMOCAT, que tem a responsabilidade de

relacionar-se com o BID e elaborar estudos, apresentar propostas, organizar e gerenciar a

implementação do PROMOCAT. Relaciona-se diretamente com as Diretorias e Líderes de

Projeto. Mantém o Coordenador da CAT constantemente informado sobre o andamento do

PROMOCAT. As diretorias responsáveis que são as Diretorias eleitas da CAT, terão a

função de promover, em tempo determinado, o desenvolvimento e a implementação de

cada projeto sob sua responsabilidade. A função de promoção consistirá em dar todo o

apoio material e de recursos humanos necessários para que os líderes de projeto de suas

respectivas diretorias possam cumprir os cronogramas acordados com o GT-PROMOCAT.

As diretorias participantes são as diretorias com funções relativas ao projeto que, junto com

as Diretorias Responsáveis, formam as Equipes de Projeto, estando, portanto, também

envolvidas no desenvolvimento e implementação dos projetos.

Os projetos são compostos por equipes de projetos dirigidas por líderes. Eles são

designados pelas Diretorias Responsáveis, um para cada projeto, são responsáveis pelo

projeto perante o GT-PROMOCAT, e trabalham em regime de dedicação exclusiva. Os

líderes têm autonomia para atender o objetivo de desenvolver e implementar o projeto sob

sua responsabilidade. Cabe ao Líder de Projeto: 1) elaborar cronograma detalhado das

atividades a serem desenvolvidas no projeto, obedecendo aos prazos fixados; 2) gerenciar a

execução das atividades planejadas, dimensionando os recursos necessários de forma a

atender ao cronograma acordado; 3) gerenciar o relacionamento com as equipes da

PRODESP, nos projetos em que essa empresa estiver envolvida e com terceiros

(consultorias, outros prestadores de serviço e entidades com quem se firmem parcerias); 4)

antecipar dificuldades para a manutenção dos prazos, tomando as medidas cabíveis junto à

Diretoria Responsável ou ao GT-PROMOCAT, de modo a garantir o cumprimento do

cronograma e 5) promover a integração do projeto sob sua responsabilidade com os demais

projetos. Fazem parte do cronograma reuniões periódicas com o GT-PROMOCAT. As

equipes de projetos propriamente ditas tem como membros as pessoas designadas pelas

diretorias participantes e pela PRODESP, com dedicação exclusiva ou não, em função da

necessidade de cada projeto. Essas equipes trabalharão sob coordenação do Líder de
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Projeto e serão responsáveis pela execução das fases do projeto que lhe couberem. O seu

dimensionamento será feito em função do porte do projeto e dos prazos fixados. O

acompanhamento dos projetos é feito com bases em cronogramas e metas, com a atenção

voltada para os resultados previstos. Reuniões periódicas com cada Equipe de Projeto e

seus Líderes fazem parte do PROMOCAT.

A estrutura descentralizada de execução é composta pelos delegados regionais

tributários e pelos núcleos de apoio ao PROMOCA T. Os primeiros têm a missão de apoiar

os NA-PROMOCAT, adotando todas as medidas necessárias, especialmente o provimento

de recursos humanos e materiais, para viabilizar a atuação dos núcleos no âmbito das suas

regionais. Os núcleos de apoio ao PROMOCA T foram criados em cada Delegacia Regional

Tributária (18), um Núcleo de Apoio, NA-PROMOCAT, integrados por Agentes Fiscais de

Renda designados pelos Delegados Regionais Tributários, com a missão de executar no

âmbito da DRT a que estiver vinculado, as atividades que lhes forem atribuídas pelo GT-

PROMOCAT e pelos Líderes de Projeto. Também participou do projeto a Empresa de

processamento de dados de São Paulo - PRODESP que conta com uma Equipe de Projeto

dedicada exclusivamente ao PROMOCAT, composta pelos analistas de sistemas. Cada

projeto que contém o componente informática, tem na PRODESP o correspondente líder de

projeto que faz parte da equipe de projeto. A SEF AZ contratou o Programa das Nações

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) através de um projeto, para apoiar a Cooperação

Técnica do empréstimo na contratação de consultorias nacionais e internacionais, aquisição

de equipamentos, instalações, com o acordo do BID, que inclui a colaboração técnica e

administrativa para o desenvolvimento do projeto.

5.7. Os projetos do curto prazo

Os projetos de modernização iniciar-se-iam com aqueles de curto prazo, definidos

para implantação imediata, simultaneamente com a preparação dos projetos de longo prazo.

Os projetos foram elaborados em conjunto por técnicos da SEFAZ e do BID para a

formalização e aprovação do empréstimo pelo banco e os de curto prazo começariam a ser
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executados mesmo antes da aprovação formal do empréstimo. Os projetos de curto prazo

foram escolhidos em virtude de prioridades elaboradas pelas várias diretorias, facilidade de

implantação e capacidade de mobilização e envolvimento dos funcionários no processo de

mudança. Estrategicamente iniciou-se à execução do programa com os projetos de curto

prazo em janeiro de 1996 dentro de uma forma de execução inédita na SEFAZ, que foi a

formação de equipes com estrutura matricial, responsáveis pelo seu desenvolvimento e sua

implantação. Em paralelo ao desenvolvimento dos projetos de curto prazo, estava sendo

elaborado um projeto de longo prazo que definiria o escopo do PROMOCAT de atuação

fundado nos pilares da modernização da Administração Tributária paulista (reestruturação

organizacional, capacitação profissional, informatização e adequação da infra-estrutura) e

que seria implementado em quatro anos.

o primeiro projeto proposto, dos de curto prazo, foi o de modernização da função e

arrecadação que tinha como meta a substituição gradual da entrega da Guia de Informação

de Arrecadação (GIA) em papel para a entrega em disquete. Desta forma o projeto consiste

na preparação dos postos fiscais para a recepção das GIAs em disquetes e transmitir

informações eletrônicas para a sede. Adquirir equipamentos, instalações, suprimentos e

instalar rede de comunicação. Treinar o pessoal e promover a divulgação. Desenvolver

softwares pela Empresa de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (PRODESP).

O segundo projeto era o de reestruturação Organizacional. Sua proposta era a de implantar

ações imediatas de menor impacto, desenvolver anteprojeto de reestruturação central de

maior impacto e elaborar a proposta da Direção de Informática. O terceiro projeto era o de

revisão de parcelamento de débitos. Consistia em rever encargos financeiros de débitos,

rever regras de parcelamento e implantar débito automático do parcelamento. O quarto

projeto era o de simplificação do processo de atendimento ao contribuinte. Procurava

racionalizar e padronizar os procedimentos e implantar e avaliar um projeto piloto. O

quinto projeto era a reestruturação da carreira de apoio e para tanto era preciso elaborar

proposta e encaminhamento de projeto de lei. O sexto contemplava a fiscalização. O

projeto era o de avaliar o sistema de programação da fiscalização (DTF). Também era

proposto implantar o Auto de Imposição de Imposto e Multa (AlIM) informatizado

(emissão/captação) e elaborar proposta descontrole de qualidade do AlIM. Por fim estava
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previsto também um projeto piloto da Inteligência Fiscal O sétimo abordava a legislação.

Propunha principalmente o estudo de proposta de simplificação, mais especificamente

pretendia que fossem elaborados estudos sobre a retenção do imposto em setores

específicos. O oitavo e último projeto de curto prazo pretendia a organização da gerência

do projeto. Consistia em definir subgrupos internos de gerência do projeto para curto prazo

e longo prazo. Deveria elaborar termo de referência e quesitos para consultoria, contratar

consultoria, elaborar edital e proceder à instalação da Infra-estrutura do Projeto.

O total a ser gasto nesta etapa estava orçado em R$ 8.500.000 iniciando-se em

junho de 1996. Entretanto a mudança de prazos sempre foi uma constante no decorrer do

projeto pelos mais variados motivos que foram desde a morosidade para a aprovação do

financiamento pelos organismos internacionais e nacionais até a resistências e problemas

internos. Dentre os projetos apresentados nesta fase destacaremos para a apresentação mais

detalhada o primeiro da relação, a GIA eletrônica. A escolha justifica-se por ter sido

efetivamente a primeira mudança efetuada na Secretaria da Fazenda bem como por termos

outros exemplos de instituições nacionais e internacionais que nos permitirão comparar

tomando desta forma melhor o entendimento e compreensão do processo ocorrido.

5.7.1. O Projeto de modernização da arrecadação

5.7. 1.1. A declaração de informações

A declaração de informações é obrigatória, com periodicidade mensal, relativa à

movimentação comercial de entrada e saída de mercadorias e à respectiva apuração do

imposto (ICMS), entregue por 320 mil contribuintes. O contribuinte a entregava em um

formulário de papel, nas agências bancárias. O percentual de omissão da sua entrega

variava entre 16% a 28 %. A informação do débito e crédito relativo a cada mês era

disponível pelo sistema somente depois de 45 dias, e outras informações de caráter

econômico fiscal, depois 60 dias. A qualidade das informações declaradas geralmente

apresentava inconsistência. O número de substituições da declaração pelo contribuinte, em
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virtude de erro e incorreções detectados depois da entrega, era da ordem de 8 %. Havia,

assim, uma baixa qualidade quanto às informações obtidas, que não possibilitava um uso

confiável, e o seu acesso era muito demorado.

5.7.1.2. O projeto

Face a essa situação, foi desenvolvido pela Secretaria da Fazenda um projeto

propondo a declaração em meio magnético ou por teleprocessamento (GIA Eletrônica). Foi

implantando em todo o Estado tomando a sua entrega obrigatória a partir de outubro de

1996, tendo em vista o perfil do contribuinte, pessoa jurídica com cultura informática (até

mesmo pequenos comerciantes dispunham de especialistas terceirizados informatizados

para a elaboração do serviço contábil). Escolheu-se um software seguro, amigável numa

plataforma acessível, não alterando basicamente as informações até então enviadas em

papel. Foram estruturados os postos de recepção e o sistema de telecomunicação.

Desenvolveu-se um treinamento e a divulgação do projeto para o público interno e externo.

Distribuiu-se o software e foram encontrados os parceiros corretos que pudessem ajudar na

implantação. Para a introdução da declaração eletrônica adotou-se uma série de medidas

preparatórias: o cadastro de contribuintes foi saneado; elevadas multas foram estabelecidas

para a não entrega da declaração; e a cassação da inscrição como contribuinte depois da

terceira autuação consecutiva.

Os objetivos do projeto eram a redução do tempo de processamento para

disponibilização das informações; a redução dos custos de processamento; a melhoria da

qualidade das informações e inibição da omissão e da inadimplência. Era uma mudança

drástica pois com a introdução da GIA Eletrônica seria reduzido o tempo para a digitação

das informações recebidas em papel, que era captado pelos bancos em todo o Estado e

transportado para a capital para a digitação centralizada. Propunha-se a entrega diretamente

nas unidades de atendimento da Secretaria da Fazenda ou que fosse enviada por

teleprocessamento. Com a eliminação do papel, os documentos também não precisaram ser

mais microfilmados. O projeto foi gerenciado por uma equipe específica da SEFAZ,

desvinculada da estrutura funcional, ligada diretamente à cúpula diretiva, trabalhando de

121



forma matricial com as diretorias e a Companhia de Processamento de Dados do Estado de

São Paulo.

Para a implantação foram enfrentados alguns problemas que permanecenam

também nos outros projetos. A organização da Secretaria remontava há 30 anos, e as

mudanças geralmente sobrepunham novas estruturas nunca redefinido-as. Os processos das

principais funções eram bastante arcaicos. Ao se propor a alteração no processo de

recebimento das declarações, foram levantados problemas quanto:

- à legalidade de tal declaração para a constituição do crédito fiscal

- à capacidade do software fiscal

- à estrutura física para o recebimento (local e computadores)

- à falta de pessoal

- ao comprometimento de outros serviços prestados.

Havia uma resistência generalizada à implantação. Misturavam-se problemas, desde

a falta de espaço físico até inseguranças e temores pessoais

A análise legal e jurisprudencial que respaldou a adoção de tal medida foi elaborada

por especialistas jurídicos considerando-se as primeiras decisões dos tribunais brasileiros

quanto à matéria. Os riscos apresentados pela supressão do papel e os fatos probantes da

entrega foram discutidos. Considerou-se também, que os riscos diminuiriam com a

agilidade e a qualidade da informação que estaria disponível pela introdução da nova

declaração. Os juristas concluíram que não mais poderiam restringir a validade da

declaração às antigas formas escritas, desenvolvendo uma argumentação para fundamentar

a cobrança dos créditos declarados através do meio magnético ou teleprocessamento.

O software distribuído pela -,Secretaria na época exigia aparelhos com pouca

sofisticação e, o mais importante, fazia a pré consistência dos dados introduzidos,

garantindo, desta maneira melhor qualidade às informações apresentadas. O software

gerador de informação que foi elaborado podia captá-las através de digitação ou de

arquivos pré-formatados. Ele efetuava os cálculos necessários para o obtenção dos
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montantes e dos valores para o preenchimento dos campos e gerava disquetes ou a

comunicação para o teleprocessamento. Também emitia protocolo, demonstrativos e

listagens. O software validador tinha como função a validação da declaração incluindo o

protocolo e dígitos de controle que preveniam a entrada de vírus, geravam arquivos back-up

e enviavam dados para o mainfraime via teleprocessamento (software de comunicação

acoplado). Os requisitos básicos de hardware para a geração do disquete eram um

microcomputador PC, com 640 Kb de memória RAM, hard disk com 1 Mb de espaço livre,

MS-DOS 3.3 ou posterior e uma impressora. Para o teleprocessamento por EDI (Exchange

data information) era necessário um microcomputador PC-386 ou superior, com 4Mb de

memória RAM, MS-DOS 3.3 ou superior, hard disk com 2 Mb de espaço livre, impressora,

linha telefônica e provedora de EDI.

A organização contava na época com 249 postos de serviços espalhados por todo o

território do Estado. Os postos que deveriam receber as declarações e transmiti-las, não

dispunham de pessoal, computadores e nem de estrutura fisica para comportá-los. Precisou-

se fazer uma compra de microcomputadores, reformar as áreas de atendimentos dos postos

e a contratação dos serviços de telecomunicação, pois até aquele momento as atividades de

recebimento das declarações estavam terceirizadas. A falta de pessoal foi solucionada com

o remanejamento e a redistribuição das atividades, uma vez que o período de recebimento

foi restrito a uma determinada época do mês.

Havia uma grande resistência da organização quanto à introdução da informática.

Considerava-se que tal medida viria desqualificar o trabalho realizado da maneira

tradicional, permitiria um melhor controle das informações e conseqüentemente um maior

controle das atividades do funcionários. As informações também não estariam disponíveis

para os funcionários locais bem como para os dirigentes regionais, uma vez que os postos

não estavam interligados por rede de computadores.. A sua consulta ao sistema estava

disponível somente para funcionários da Capital do Estado. Tínhamos assim a mudança de

uma cultura burocratizada instituída na declaração formal firmada pelo contribuinte,

segundo a tradicional forma jurídica da caneta e do papel, para uma nova forma, que, para

os funcionários locais, era distante, inacessível e temerária.
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Os contribuintes pareciam menos resistentes que os próprios funcionários, pois os

escritórios de contabilidade e as grandes empresas estavam informatizados. O processo de

entrega do formulários em papel exigia a transcrição dos dados do computador para o

formulário a ser preenchido. Com a possibilidade de entrega eletrônica, os software

contábeis existentes foram adaptados para gerar os disquetes simplificando e melhorando a

qualidade dos serviços profissionais dos contabilistas. Para a divulgação do novo meio

houve uma parceria com as entidades de classe, sindicatos e associações de contabilistas

que cederam espaço e distribuíram o software para os seus associados. A modernidade era

bem vinda, pois a GIA Eletrônica era um produto que os profissionais envolvidos

consideravam como uma evolução no processo de trabalho da categoria.

O projeto obteve sucesso, tanto pelo fato de ter melhorado a qualidade das

informações do banco de dados quanto por ter permitido a agilização do processo de

cobranças dos contribuintes inadimplentes. O prazo de processamento das informações

reduziu-se de 45 dias para 3 dias, o número de omissos que variava entre 16% a 28% do

total de contribuintes agora foi reduzido a 5% e o numero de substituições que era da

ordem de 8% foi reduzido a quase zero. A GIA Eletrônica eliminou os custo e erros de

preenchimento, permitiu um melhor combate aos contribuintes omissos da declaração e à

inadimplência no pagamento do imposto. A Secretaria da Fazenda ganhou qualidade nas

ações desencadeadas, pois até então operações mais sistemáticas eram evitadas, pois o

banco de dados não dava segurança para o seu desenvolvimento. Perante os contribuintes

ficou claro, o inicio de um processo de mudança e adaptação a tecnologias modernas, mais

confortáveis e ágeis para que pudessem cumprir suas obrigações. Melhorou sua imagem de

agente fiscalizador, uma vez que passava a atuar usando as novas tecnologias.

Internamente, a organização sentiu que podia avançar e era capaz de introduzir mudanças.

Este projeto foi o primeiro do processo de modernização que desde então vem sendo

implantado. Assim, depois da melhoria na forma da captação, previa-se um amplo processo

de reestruturação organizacional redefinindo a organização, estruturas, funções, tarefas e

atividades.
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5.7.1.3. A Declaração do imposto de renda: o caso do Governo Federal

A Secretaria da Receita Federal é o órgão responsável no âmbito federal pela

arrecadação de impostos de competência da União. São mais de 500 postos de atendimento

espalhados por todo o território nacional com cerca de aproximadamente 20.000

funcionários, arrecadando aproximadamente US$ 100 bilhões. Desde 1991 já vem

distribuindo um programa de computador, para que os contribuintes possam fazer a sua

declaração de rendas, que gera um disquete ou uma declaração em papel. Inicialmente,

distribuído pelas agências bancárias e pelos postos da própria SRF, e a partir de 1995,

diretamente por sua home page.

Em 1996, cerca de aproximadamente 50 % das declarações eram feitas em

disquetes, o que levou a SRF dar um novo passo. Criou-se um projeto que visava ao

recebimento das declarações pela Internet. O contribuinte teria a sua disposição mais uma

maneira de enviar a sua declaração, além da possibilidade de entregá-la nas agências

bancárias. Este projeto concebido em 1996 foi implantado em 1997, estando disponível

para todos os contribuintes onde quer que estivessem. O projeto teve como premissas: a

facilidade para a instalação e operação pelo contribuinte; a interatividade, permitindo que

numa única conexão fosse possível enviar e receber o comprovante de entrega da

declaração; amplitude, para atingir a um custo menor que atingisse a maior parte dos

contribuintes; segurança, de modo a manter o sigilo fiscal; redução de custos de

recebimento. O projeto adotou a tecnologia cliente-servidor, que permitiu usar a Internet

uma vez que o volume a ser transmitido era compatível com a baixa velocidade da rede. Os

dados enviados eram criptografados e a integridade preservada com a pré-consistência dos

dados pelo programa distribuído e pela geração de um algoritmo quando o servidor

confirmava o recebimento integral do arquivo, bem como pela geração de um backup de

cada declaração recebida.

Um dos problemas apresentados por ocasião da implementação do projeto foi a do

dimensionamento do volume a ser recebido, pois seria optativo o envio via Internet. Não se

sabia ao certo no primeiro ano qual o número de contribuintes que escolheria este novo
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meio para entregar a sua declaração. Em face disto haveria a necessidade de dimensionar os

equipamentos e a infra-estrutura para o recebimento. Desta forma foi feita uma estimativa

de que no primeiro ano de uso 500.000 contribuintes enviariam as declarações pela

Internet.

o programa desenvolvido era compatível com o ambiente Windows, versão 3.x, 95

e NT. O módulo do contribuinte foi distribuído pela Internet, sendo baixado diretamente da

home page da Secretaria da Receita Federal. Depois de gerar a declaração com o programa

a gerador, o contribuinte poderia conectar-se a um provedor e ativar o módulo de

transmissão iniciando a transmissão. O programa comprimiria os dados e enviaria o

arquivo, o computador da Secretaria da Receita Federal confirmaria os dados recebidos e

enviaria ao contribuinte o recibo eletrônico.Com a implementação da nova forma de

entrega, não haveria um controle paralelo para verificar a recepção ou sanar possíveis

incorreções. Assim, tudo deveria estar funcionando a contento e testado para que. não

ocorressem falhas.

O programa foi um sucesso, sendo que no primeiro ano foram recebidas um pouco

mais de 500.000 declarações e no segundo ano chegaram a 3.800.000. Foi elogiado pelos

contribuintes, recebeu vários prêmios e muitos países entraram em contato para obter mais

informações. Além do ponto de vista da imagem, o programa apresentou medidas efetivas

quanto à redução do tempo de processamento das informações e quanto à restituição do

imposto pago a mais pelos contribuintes, sendo que o prazo para esta restituição teve uma

redução de 3 meses para aqueles que mandaram a declaração via Internet. Os contribuintes

tiveram uma efetiva melhora dos serviços prestados com a redução do tempo de

processamento da restituição e também tinham a sua disposição informações on-line sobre

a situação de sua declaração. Também melhorou a condição de entrega, pois agora esta

podia ser feita diretamente do escritório ou residência do contribuinte, evitando o

deslocamento até o posto de recebimento. Para a Secretaria da Receita Federal também

ocorreu a redução dos custos de processamento. Os custos de recebimento de um disquete

eram de US$ 1.00 enquanto que da declaração via Internet são só de US$ 0,50.
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Com o êxito desse projeto, a Secretaria da Receita Federal expandiu para os outros

impostos menos importante as possibilidades de entrega via Internet. Também começou a

disponibilizar a solicitação de alguns documentos e declarações pela Internet. E está

procurando melhorar os serviços já prestados aprimorando os produtos existentes às

disposição dos contribuintes.

5.7.1.4. A declaração telemática: o caso italiano.

A partir de 10 de janeiro de 1999 algumas empresas italianas são obrigadas a

entregar a sua declaração não mais usando os bancos ou correios, mas diretamente por

teleprocessamento .. Assim instituiu-se o serviço telemático que é um sistema de entrega da

declaração à Administração Tributária por teleprocessamento e o recebimento pelo

contribuinte do respectivo recibo confirmando a transmissão. Aqueles contribuintes

elencados pela legislação italiana são obrigados a enviar diretamente. Os outros

contribuintes também enviam por teleprocessamento, mas por intermédio de um agente.

Este poderá. ser um banco, o correio, os intermediários previstos em lei ou então,

diretamente aos postos da Administração Tributária. Define-se a declaração por

teleprocessamento como a representação informática da declaração transmitida pelo agente

responsável. Todos os agentes estabelecidos por lei estão autorizados pela Administração

Tributária a proceder, uma vez solicitados pelos contribuintes, à constituição e transmissão

dos arquivos que contenham os dados da declaração de renda. Estes agentes precisam

entretanto de prévia autorização da Administração Tributária, que elabora um contrato no

qual ele está sujeito a eventuais sanções caso não envie a declaração ou a envie tardiamente

ou envie com dados diversos daqueles que constam da cópia do contribuinte. O agente

arquivará uma cópia da declaração pelo período necessário para possíveis correções e

repassará cópia do recebimento da declaração pela Administração Tributária ao

contribuinte.

A transmissão é feita pela intranet da Administração Tributária, com a criptografia

dos arquivos para que possa ser enviada com segurança pelos agentes habilitados que

recebem um código para conectar-se. O agente recebe do contribuinte a declaração
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elaborada com os programas disponíveis no mercado. Mas a Administração Tributária

fornece um software para o controle e correção formal das declarações e um autenticador

de que a declaração está formatada em um arquivo transmissível. Entretanto o uso de tal

software de controle não é obrigatório, mas uma garantia de que o programa não apresenta

graves problemas que venham a originar sua rejeição pela Administração Tributária. Já o

software de autenticação é obrigatório uma vez que este cria um código de autentificação

para a identificação do arquivo a ser transmitido. O agente então transmite a declaração

para a Administração Tributária, que faz a autentificação e decifra o arquivo, verificando se

está correto e integral. Examina também sua unicidade e se o arquivo atende às

especificações técnicas. Dentro de um prazo de 5 dias da transmissão será enviado o recibo

pela Administração Tributária.

5.7.1.5. Conclusão

A questão da ineficiência administrativa da máquina pública é usualmente traduzida

como questão técnica, a ponto de a regra técnica começar a predizer ações instrumentais e

ações sociais. As regras técnicas que dirigem as operações administrativas, são usualmente

entendidas como sendo únicas, tornando a Administração Pública controle de especialistas,

livre de qualquer discussão pública ampla, aberta a todos os membros da sociedade e,

conseqüentemente, livre da necessidade do consenso. A racionalidade orientada ao

entendimento, segundo HABERMAS, não deve estar restrita à razão técnico-instrumental,

mas abrange também a prático-normativa. Quando se implementam processos de inovação,

considerando-se somente o conhecimento técnico-instrumental, podemos comprometer

direitos e garantias sociais conquistados e até mesmo a eficácia organizacional pretendida.

Esta racionalidade restrita à razão técnico-instrumental impossibilita a efetiva compreensão

da sociedade e, por conseguinte, limita a adoção de soluções somente nela fundamentadas.

A proposição de inovações na Administração Pública observando-se somente a forma

racional de agir , prescrita pela tecnologia, é temerária, pois desconsidera outras formas

racionais de agir constitutivas desta racionalidade ampla que inclui também os valores a
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serem preservados pela sociedade e tutelados pelo Estado, abrangidos pela razão prático-
normativa. 28

Ao analisar as experiências, constata-se que as administrações tributárias têm de

alguma forma caminhado no sentido da adoção de novas tecnologias para a entrada da

informação nos seus respectivos sistemas informáticos. As soluções, entretanto, têm

apresentado formas diversas.

Consideraremos, para o cotejamento, as soluções quanto ao software fiscal e à

solução de transmissão dos dados. As duas administrações brasileiras optaram pela adoção

de usar um software elaborado por elas próprias, gerador do disquete ou da declaração em

papel, elaborados pela própria administração, fazendo um controle inicial da entrada das

informações. A opção italiana foi a de delegar ao mercado tal atividade, regulamentando-a

e fazendo o controle a posteriori. Quanto à transmissão e dos dados tivemos a adoção de

três distintas soluções. O governo do Estado de São Paulo optou pela terceirização dos

serviços às provedoras privadas de EDI, que venderiam o serviço de transmissão aos

usuários. Já o governo federal, escolheu uma alternativa, mais abrangente e menos onerosa,

desta forma mais democrática, ao optar pela transmissão dos dados usando a Internet. A

administração italiana adotou a transmissão usando a intranet pública, já existente na Itália.

A inexistência de investimentos anteriores nesta área, no Brasil, levou a tomada de decisão

optando-se pelas novas tecnologias, menos onerosas. Assim a existência da rede italiana

condicionou a opção por uma alternativa mais segura e conservadora. As mudanças

ocorridas são explicáveis pois apresentam uma melhora na coleta das declarações e nos

serviços prestados aos contribuintes. Entretanto, a escolha de determinada solução técnica

nem sempre tem a sua justificativa tomada clara, pois a legitimidade do processo de

inovação parece ocorrer pela simples introdução de uma nova tecnologia, qualquer que seja

ela.

A variedade das soluções tem de ser analisada considerando aspectos tecnológicos,

sociais e até mesmo subjetivos dos tomadores de decisão. Para o entendimento do processo,

28 HABERMAS, Jurgen. Teoria de la accion comunicativa. Madrid. Taurus, 1987, 2v.
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dentre outros aspectos deve se considerar: a característica do tributo; o estado de

desenvolvimento dos aparatos das organizações tributarias, ao fórum da tomada de decisão.

As decisões administrativas nunca são decisões monológicas, apesar de sempre tentarem

parecer ser. Assim, para o entendimento do processo e das medidas adotadas, é importante

quem decide, tanto quanto a tecnologia disponível como as questões normativas legais e

organizacionais. Considerando o âmbito Europeu, temos países que, como a Itália, tem

adotado a tecnologia informática e outros não." A Itália adotou um sistema de intranet com

intermediários no processo de transmissão, enquanto que o governo federal brasileiro

adotou a Internet com interligação direta do contribuinte. Constata-se que tivemos soluções

diversas para um problema de certa forma parecido. Será que poderíamos creditá-las às

questões culturais e econômicas? Mas se fizermos as comparações no âmbito brasileiro,

mais homogêneo, as soluções diversas apresentadas pelos dois entes governamentais foram

diferentes. Poderiam a princípio contemplar as características dos seus respectivos impostos

(um sobre a renda de pessoas fisicas e jurídicas, anual e outro sobre o valor agregado,

mensal). Tal diferença poderia também ocorrer devido à complexidade e ao tamanho

distinto entre uma federação e um dos seus Estados federados, entretanto, outros Estados da

federação ainda não implementaram medida alguma neste sentido.

Reinventar o governo é uma necessidade clara para as agências internacionais, para

os acadêmicos e profissionais que atuam na Administração Pública. Mas, para esclarecer o

entendimento do processo devemos tentar definir, antes de tudo, os pressupostos que estão

na base dos modelos usados para a tomada de decisão, a fim de melhor compreendermos a

orientação da reforma e o seu posicionamento na sociedade. A questão política geralmente

não é considerada nos projetos e propostas de reforma. As soluções e as propostas que vêm

sendo apresentadas devem ser analisadas e criticadas, e as escolhas fundamentadas não

somente pelos técnicos e pela lógica técnico-econômica. Devemos questionar as soluções

técnicas transportadas das organizações privadas para as públicas, a modernização como

simples introdução de nova tecnologia, a falta de um modelo consistente, como se a

reforma fosse simplesmente selecionar algumas medidas disponíveis inovadoras,

29 A Espanha tem, como a Itália, a obrigatoriedade da declaração telemática para algumas empresas em
função do seu porte econômico utilizando para tanto a Internet. Entretanto na França, ainda não dispõe de
nenhuma alternativa para a entrega por meio eletrônico ou por teleprocessamento.
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desconsiderando o contexto socio-político e os interlocutores políticos. Avaliar, se a técnica

a ser introduzida traz melhoras de fato e para quem, atendendo interesses de funcionários,

categorias profissionais, contribuintes ou do cidadão. Mostrar claramente os parâmetros e

critérios utilizados tanto técnicos, políticos ou jurídicos. A legitimidade do processo de

modernização não se dará somente porque as soluções adotadas são provenientes do

mercado, ou discutidas e aplicadas pelos experts da administração ou prescritas pelos

consultores dos organismos internacionais. A pergunta que fica colocada como

determinante para a compreensão das alternativas é: quem avalia e como deve ser avaliada,

a Administração Tributária?

5.8. Os projetos de longo prazo

A matriz dos projetos de longo prazo foi elaborada por técnicos da SEFAZ com o

apoio dos consultores do BID. O diagnóstico realizado pelo grupo responsável pelo projeto

o GT -PROMOCA T, discriminou 128 situações-problema que interferem no funcionamento

da CATe na obtenção de bons resultados quanto à receita tributária, sendo 20 atribuídas às

macro-funções administrativas básicas: planejamento, direção, controle e organização. As

restantes 108 distribuem-se entre o diagnóstico organizacional e às funções específicas da

Administração Tributária. Os princípios norteadores da proposição dos componentes

procuraram introduzir as novas tendências da Administração Pública. Quanto à

organização, propunha-se a centralização normativa com descentralização operacional, uma

estrutura de poucos níveis hierárquicos, a flexibilidade, a gestão pela qualidade e

produtividade, a capacitação de recursos humanos e a utilização intensiva de tecnologia da

informação. Quanto ao controle, indicadores de padrões de desempenho, a agilidade e

automatização e avaliação no decorrer do processo. Quanto ao planejamento, unicidade de

modelo, a descentralização no plano tático/operacional com respeito às diretrizes do

planejamento estratégico e a utilização de metodologia científica. Quanto à direção, a

autonomia (modelo de resultados), a agilidade e a valorização e capacitação da gerência.
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A matriz foi dividida em nove componentes. Havia componentes contemplando os

principais processos executados pela organização tributária que foram a arrecadação,

fiscalização e tributação. Os processos acessórios do cadastro, do atendimento ao público e

do contencioso administrativo também foram contemplados. Tratou-se da questão

organizacional no componente organização e gestão. A importância da informação para o

Projeto foi destacada em dois componentes: os estudo econômico-tributários e a tecnologia

da informação. E por fim o próprio projeto foi considerado ao se tratar do componente

unidade coordenadora.

O primeiro componente foi a organização e gestão. Destacou-se a preocupação com

os aspectos estruturais e do modo de administrar. Havia muito a ser feito, pois a estrutura

organizacional remontava ao final década de 60, com ajustes posteriores que tentaram

adaptá-la as circunstâncias que foram surgindo com o tempo. A Organização podia ser

caracterizada como sendo uma típica estrutura burocrática hierarquizada. Vários níveis

hierárquicos e um excessivo e ineficiente controle formal. A cúpula distante dos problemas

e a base operando segundo procedimentos genéricos e inadaptados ao dinamismo do

processo econômico sobre o qual incide o principal tributo estadual, o ICMS. O

Componente propunha a implementação de novo modelo de gestão por resultados, um

programa de qualidade, a reformulação dos processos, a reestruturação organizacional, a

melhoria da gestão de recursos humanos e da logística e de modernos sistemas de

comunicação e de relações internas e externas. Os objetivos eram: 1- instituir controle por

resultados, descentralizar o poder decisório e gerência baseando-se em padrões de

qualidade; 2- instituir o planejamento nos níveis estratégico, tático e operacional; 3-

redefinir a regionalização da CAT; 4- dotar a organização de flexibilidade para adaptação

às mudanças ambientais; 5- instituir programa permanente de capacitação de recursos

humanos; 6- melhorar a imagem institucional junto à comunidade. Para tanto, procurou-se:

1- conceber e implementar novo modelo de gestão (por resultados); 2- definir a atividade de

Controle Interno da CAT; 3- reformular os processos da CAT; 4- instituir a gestão pela

qualidade; 5- definir os cargos e funções necessários aos processos da CAT; 6- revisar e

realocar a lotação dos Recursos Humanos; 7- implantar a gestão de Recursos Humanos e
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Logística; 8- elaborar e implantar a nova estrutura organizacional da CAT; 9- instituir

sistema de comunicação e relações internas e externas.

o segundo componente era o do cadastro e atendimento ao contribuinte. O cadastro

encontrava-se com uma série de problemas decorrente da introdução de alterações

procedidas de forma morosa e com erros, da ineficiência da fiscalização em acompanhar a

real situação dos contribuintes. As mudanças constantes de moeda e a inflação não foram

bem dimensionadas no sistema da SEFAZ, comprometendo-se as séries históricas dos

dados e por conseqüência todas as operações neles fundadas. Este cadastro se deteriorou a

tal ponto que as informações nele contidas não mereciam confiança. Isto impossibilitava a

obtenção de informações gerenciais e operacionais confiáveis. Qualquer operação da qual

se necessitava efetivamente resultado e não somente a aparência de fiscalização de forma

sistemática precisava de uma prévia coleta de informações ou estudos que pudessem dar a

real dimensão do campo de análise e intervenção, pois era temerária a operação fundada

somente nos dados cadastrais. Mas ainda se captavam informações para alimentar o

cadastro envolvendo os trabalhos de toda a estrutura funcional tanto da SEFAZ quanto da

PRODESP. Assim, uma série de custosas obrigações acessórias precisavam ser efetuadas

pelos contribuintes e que, praticamente não revertiam em beneficio da sociedade e dos

próprios contribuintes.

Quanto ao atendimento ao contribuinte, o mínimo que se podia dizer dele era que

arcaico. O relacionamento com o ambiente externo, não era o foco do modelo de

funcionamento da SEFAZ. Havia a alternância entre concentração e ociosidade no

atendimento, decorrente de erros de fila e de atendentes pouco habilitados para o contato

com o público. O tradicionalismo e a segurança procedimental característicos dos atos

administrativos que, pretensamente deveriam coibir os processo de corrupção, uma vez que

a atividade precípua era a de arrecadação, tomava-os excessivamente formais e complexos.

O atendimento era moroso e ineficiente, os papéis eram muitos, os prazos eram longos e

não havia uniformidade de atendimento de um local para outro. O que havia eram as

disposições legais e regulamentares que deveriam ser aplicadas segundo a
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discricionariedade dos funcionários, pouco treinados, e pouca habilidade em ouvir e tentar

entender e apresentar orientações e soluções aos problemas e dúvidas dos contribuintes.

o componente propunha a revisão de critérios de elaboração e processamento do

Cadastro de Contribuintes, bem como a racionalização e modernização do atendimento ao

contribuinte. Os objetivos eram: 1- disponibilizar informações cadastrais confiáveis, com

simplificação do processo de cadastramento; 2- implementar cadastro unificado de

contribuintes em âmbito nacional; 3- reformular o processo de atendimento ao contribuinte,

desenvolvendo sistema de cadastramento descentralizado e integrado com os diversos

órgãos interessados, em local único; 4- controlar a Autorização para Impressão de

Documentos Fiscais através de sistema informatizado; 5- reformular e implementar outros

cadastros de apoio. Para tanto se procurou; 1- sanear cadastro; 2- integrar-se ao sistema de

cadastro unificado nacional; 3- reformular processo cadastramento geral; 4- reformular

processo cadastramento produtor rural; 5- desenvolver cadastro contabilista; 6- revisar

cadastro IPVA; 7- reformular e simplificar processo de atendimento ao contribuinte; 8-

implantar o atendimento eletrônico ao contribuinte (auto-atendimento).

O processo de arrecadação e cobrança de tributos da SEFAZ apresentava-se

bastante problemático. Esse processo juntamente com o de fiscalização e legislação são

considerados os principais da Administração Tributária. Para começarmos a descrever a

situação caótica do processo é importante rememorar alguns fatos importantes. O processo

de arrecadação foi transferido das antigas coletorias para a rede bancária e extinguiu-se o

cargo do profissional responsável pelo processo, o de exator. Com esta mudança, a

atividade passou a ser vista como menor e distante das atividades mais importantes,

passando a ser controlada por profissionais pouco qualificados e remunerados. A

arrecadação passa a ser vista como uma atividade desempenhada pelos bancos e

regulamentada e somente controlada pela SEFAZ. Quanto à cobrança dos débitos

declarados e estimados, no âmbito administrativo era competência da Secretaria e o

judicial, da Promotoria Geral do Estado (PGE). A execução dos débitos fiscais inscritos e

ajuizados não podia ser cobrada pela SEFAZ, pois conforme disposição da Constituição

Estadual compete à PGE a sua execução. Outro fato importante a destacar-se para o
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entendimento do que acontecia, era o de que a estrutura operacional da SEFAZ não

contemplava a gestão unificada do processo. Havia a Diretoria da Divida Ativa (DDA) que

possuía a função de secretariar a Procuradoria Geral do Estado e todo o corpo operacional

da SEFAZ. A Diretoria Executiva da Administração Tributária (DEAT) que tinha

atribuições de controle da arrecadação pela rede bancária e quase nenhuma atividade de

cobrança administrativa pois a sua função precípua era a administração do processo de

fiscalização. O Centro de Informações Econômico Fiscais (CINEF) era o responsável pela

operação e gerenciamento do sistema de controle da arrecadação que, por sua precariedade,

em virtude da baixa qualidade do cadastro e dos dados coletados pela declarações de débito

impedia, o suporte para ações sistematizadas de cobrança.

A atividade de arrecadação e cobrança apresentava-se fragmentada pela Secretária,

sem um gerenciamento unificado, sendo executada por funcionários de nível médio, pouco

qualificados e com treinamento precário. Alem disso, o processo também estava distribuído

por duas organizações, SEFAZ e Procuradoria. Não havia nenhuma preocupação com a

cobrança administrativa dos tributos pela Secretaria, pois uma gestão neste sentido não

existia. As atividades executadas pela SEFAZ eram somente a de gerenciamento da

arrecadação efetuada pelos bancos auditando os recolhimentos e saneando-os e a prestação

de assistência à Procuradoria, secretariando-a para a inscrição do débitos não pagos na

Dívida Ativa e sua respectiva execução. O descontrole era tão grande que não se sabia

quanto o Estado tinha a receber, e muito menos como eram estes débitos e quais esforços

poderiam ser desenvolvidas para cobrar administrativamente estes débitos ou coibi-los.

• Uma situação bastante delicada era a relação da Secretaria com a Procuradoria Geral

do Estado, com total autonomia e pouca responsabilidade pelos resultados obtidos. Tal

relação mostra o total descaso e comprometimento da gestão dos tributos do Estado. A

Procuradoria no processo de arrecadação de tributos é quem tem competência para fazer a

cobrança judicial, que é uma determinação constitucional, totalmente fora do control~ da

Secretaria da Fazenda, que é o órgão responsável pela gestão dos tributos. Entretanto o

processo de inscrição na Dívida Ativa, o que garante a executabilidade e liquidez para a

execução não era efetuado pela procuradoria. Alegava-se a falta de capacidade técnica e de
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pessoal para se fazer o processo, pois não dispunham de funcionários e nem de pessoal

habilitado para a sua execução. Conhecendo-se o tradicional formalismo e pouca

responsabilidade e preocupação com os resultado, a situação parecia ideal para que as duas

organizações se eximissem de qualquer responsabilidade. A cúpula responsável pelo

processo estava na Procuradoria composta pelos advogados do Estado e a base do processo

que apurava e preparava todos os dados e informações encontrava-se na SEFAZ. Eram duas

organizações, com culturas próprias, com estruturas de funcionais, organizacionais e de

gestão de recursos humanos distintas. Esta prática resultou num processo estabelecido pelo

direito administrativo tradicional, onde a decisão e execução estavam separadas por normas

legais. Exagerando podia-se dizer que, as vezes, alguma decisão poderia ser implementada

se conseguisse fazer com que ela passasse pela série de barreiras desta estrutura hierárquica

ímpar. Talvez pudesse ser vista como uma forma avançada, terceirização interna ao próprio

Estado, mas uma forma que efetivamente não deu certo.

o sistema de gerenciamento da arrecadação coletava os dados fornecidos pelas

declarações a constantes da Guia de informação da arrecadação (GIA) e da Guia de

arrecadação estadual (GARE). Na primeira que era em papel e já havia passado a ser

entregue em meio magnético as empresas declaravam o imposto (ICMS) apurado e o

devido. A Segunda via era a referente ao recolhimento efetuado pelo contribuinte do

imposto devido e apurado efetuado no sistema bancário. O Sistema funcionava com a

seguinte sistemática: o contribuinte declarava com determinada periodicidade o imposto,

gerava uma expectativa de crédito pela Secretaria que deveria ser confirmada num segundo

momento com o seu pagamento, pelo sistema bancário, por intermédio da GARE. Havia

assim a lógica que permitiria controlar e gerenciar a arrecadação e até permitiria o

desencadeamento de ações de cobrança. Entretanto na prática a situação era bastante mais

complicada. Tal fato pode ser explicado pela falta de urna unidade dedicada ao

gerenciamento do processo. O que ocorria era que ° sistema não permitia nenhuma ação

pela pouca confiança devido ao cadastro de contribuintes desatualizado, erros no

preenchimento das declarações e demora no envio das informações pelos bancos. A

deterioração dos dados não permitia nenhuma ação desencadeada automaticamente pelos
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sistema, para cobrar a omissão da GIA ou a falta de pagamento sob o risco de desacreditar e

desmoralizar as atividades da SEFAZ perante os contribuintes.

o Componente da arrecadação e cobrança do projeto de longo prazo VIsava a

modernização da arrecadação tributária, mediante cobrança eficaz e otimização de prazos,

sob gestão única da Diretoria de Arrecadação. Os objetivos eram: 1- identificar e controlar

o crédito tributário, buscando o maior índice de realização possível na esfera

administrativa, por meio de técnicas de cobrança eficientes; 2- controlar a arrecadação,

utilizando a informatização dos processos de recolhimento com a eliminação total do papel;

3- transferir atividades de inscrição e ajuizamento para a Procuradoria. Para tanto se

propunha: 1- criar e implementar Diretoria de Arrecadação; 2- revisar os processos; 3-

efetuar cobrança administração de débitos; 4- instituir auditoria junto aos agentes

arrecadadores; 5- transferir inscrição e ajuizamento para a Proc. Geral do Estado; 6- revisar

procedimentos de parcelamento de débitos; 7- implementar no Estado a verificação de

recolhimento do IPVA no licenciamento anual.

O processo de fiscalização na Administração Tributária paulista era o que estava

melhor institucionalizado. Possuía uma diretoria própria, estruturada em todo o Estado e

era de onde se originava a função do agente fiscal de rendas, categoria funcional que

conseguiu manter um boa remuneração e passou a dominar toda a máquina administrativa

fazendária. Havia por trás do processo de fiscalização, um modelo de atuação com

regulamentação e gestão de pessoal adaptados. Assim, apesar de existir um modelo de

fiscalização, uma estrutura apropriada, treinamento e política de recursos humanos, faltava

planejamento e controle das atividades. Entretanto, o principal problema enfrentado era o

envelhecimento e a inadequação deste modelo para lidar com as novas regras e estruturas

geradas pelo mercado, onde se dava a circulação de mercadorias, fato tributável e gerador

do principal imposto estadual.

A estrutura da organização territorial no Estado de São Paulo era composta por 18

estruturas regionais denominadas delegacias. Essas estavam divididas em inspetorias, que,

por sua vez, dividiam-se em postos fiscais, todas com competência jurisdicional territorial.
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As áreas de jurisdição territorial não obedeciam a um critério bem definido. Foram

suscetíveis a ingerências políticas regionais e locais para a criação das estruturas e a lotação

de pessoal. Havia estruturas regionais, Delegacias, que eram responsáveis por mais de 10%

da arrecadação e outras com menos de 0,5%. Entretanto as estruturas organizacionais,

administrativa e a lotação de pessoal, para ambas, não se diferenciavam substancialmente.

Não há dúvida que urna estrutura abrangente devia ser oferecida para todo o Estado mas

que também fossem observados critérios relacionados à economicidade e eficácia.

A metodologia de fiscalização, originária de um outro momento econômico e

tecnológico, privilegiava a atuação punitiva e não preventiva. Embora existissem algumas

tentativas de mudança, tentando dar diretrizes para a seleção de contribuintes segundo

critérios identificáveis, esta não era a regra. Os processos eram executados individualmente

sem obedecer a nenhum programa criterioso ou especialização por parte dos seus

executores. Praticamente, ficava a critério do fiscal, a escolha de quem deveria ser

fiscalizado, quando não havia disposição por parte de autoridades superiores. A

programação fiscal era incipiente, embora houvesse um sistema informatizado, pois

desconhecia-se o perfil dos contribuintes da região e a realidade econômica que poderiam

fundamentar racionalmente a escolha. O sistema de informações era centralizado e qualquer

informação necessária às unidades descentralizadas precisava ser solicitada e processada de

forma centralizada, chegando geralmente com atraso e algumas vezes já desatualizada.

Desta forma, não se dispunha das informações coletadas pela própria Secretaria. Não se

dispunha de indicadores econômicos externos e mesmo de uma metodologia que permitisse

a elaboração de programas de fiscalização direcionados e mais eficientes. O resultado eram

programas de fiscalização que tinham um cunho personalista e aleatório, ficando reféns das

autoridades administrativas, dos seus princípios e valores, dos seus erros e acertos.

O treinamento ministrado e a capacidade técnica da média dos fiscais, em grande

parte, permitia somente a fiscalização de pequenos negócios. Não havia conhecimento e

tecnologia para se auditar grandes empresas. Isso enviesava totalmente a escolha dos

possíveis contribuintes a serem fiscalizados. Assim, com a discricionariedade a disposição

das autoridades competentes e a falta de conhecimento e técnica, a escolha recaía sobre os
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pequenos negócios e nunca às grandes empresas. Então, a idéia de justiça fiscal ficava

totalmente comprometida. O trabalho de fiscalização era feito individualmente, pois o

trabalho em equipe praticamente não existia. Os recursos disponíveis eram precários. A

autuação, a cobrança do imposto não pago e da respectiva multa, era elaborado em

formulários de papel, preenchidos a mão ou a máquina de escrever. A informatização ainda

não havia chegado, embora, houvesse já em estudo, um sistema para informatizar a emissão

do auto de imposição de imposto e multa. Com a jurisdição territorial da fiscalização, os

fiscais eram generalistas e não de especialistas, pois tinham de fiscalizar todos os

contribuintes da região, independentemente da atividade ou do porte. Entretanto, devido à

complexidade da economia de tratamento tributário aplicado, o volume de legislação era

enorme. Tal fato era ainda agravado pelo dinamismo da legislação tributária sendo

impossível todo o seu conhecimento por uma única pessoa. A legislação e a

regulamentação do ICMS formam vários volumes que precisavam ser constantemente

atualizados devido as continuas e sucessivas mudanças. Este processo era efetuado com o

envio de boletins e encartes que deveriam ser substituídos no regulamento. Mas nem

sempre havia rapidez e eficiência. Geralmente o contribuinte estava mais atualizado que a

própria fiscalização, quanto às disposições legais pertinentes ao seu negócio. Pela

quantidade e variedade de disposições normativas era praticamente impossível um fiscal

dominar todos os assuntos, mas este era o pressuposto, pois o trabalho era individual e feito

por generalista.

Sem conhecimento da realidade econômica dos contribuintes e do potencial de

arrecadação de cada região, sem tecnologia e conhecimento apropriados e sem um controle

efetivo a máquina ganhava uma certa autonomia. Dispunha-se de autoridade para arrecadar

os tributos estaduais, o que era feito precariamente, pois o processo de fiscalização era

realizado de maneira não sistemática, injusta e descontrolada. A máquina tributária era

composta por 7.000 pessoas distribuídas por todo o Estado que tinham o poder de

constranger os contribuintes a cumprirem com as suas obrigações tributárias mas de forma

pouco criteriosa. Temos assim todas as condições para o surgimento da ineficiência

organizacional, e até mesmo as condições para o surgimento do corrupção. Sabia-se da sua

existência em todos os níveis, mas ela era negada por todos, indistintamente. Existia um
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corporativismo que procurava escondê-las com medo de macular a 'nobre classe' dos

fiscais. Desta maneira, com espirit de corps fiscalista, tentava-se não ver o que era público

e notório, havendo uma resistência generalizada por um maior controle da ação

fiscalizatória. O que se propunha era a revisão dos trabalhos fiscais, pois quando um

trabalho era realizado, dificilmente era revisto por outros fiscais. Havia medo de se

descobrir a falta de perícia técnica por parte dos fiscais honestos, com devida razão. Mas a

instauração do processo de revisão era um verdadeira ameaça aos corruptos, pois

certamente seriam descobertas as possíveis atividades ilícitas possibilitadas pela sistemática

de Administração Tributária vigente.

O componente da fiscalização do projeto propunha a implantação de um modelo de

gestão fiscalizatório voltado para resultados. Ele seria apoiado por uso intensivo de

tecnologia da informação, com base em metodologias científicas, que disponibilizem ao

fisco condições equivalentes àquelas encontradas no ambiente empresarial. A adoção deste

modelo teria como conseqüência expressivos ganhos de qualidade nos trabalhos fiscais,

valorização profissional e credibilidade institucional. Os objetivos eram: 1- redefinir a

atuação da fiscalização, redirecionando-a para novas modalidades, de forma integrada,

através da atuação por setor de atividade econômica, por áreas específicas (comércio

exterior e substituição tributária) e por programas; 2- dotar a gerência de instrumentos de

gestão informatizados; 3- dotar o fisco de modelos quantitativos dinâmicos que identificam

o comportamento econômico-tributário dos contribuintes; 4- dotar a fiscalização com

recursos de informática tais como sistemas especialistas, roteiros e manuais de fiscalização;

5- desenvolver programa intensivo e permanente de capacitação do efetivo; 6- renovar

constantemente o quadro funcional; 7- proporcionar ambientes de trabalho, recursos

materiais e financeiros com logística adequada. Para tanto procurou-se: 1- implantar novo

modelo de fiscalização: setorial, especialista e por programas; 2- redefinir forma de

atuação; 3- aperfeiçoar metodologia para fixação de metas por setor de atividade econômica

e programas de fiscalização; 4- realocar os recursos humanos; 5- compor modalidades de

fiscalização adequadas às regiões geográficas e econômicas; 6- implantar programas de

avaliação de desempenho; 7- implantar serviço de Inteligência Fiscal; 8- revisar modelo de

fiscalização de fronteiras; 9- reformular roteiros de fiscalização.
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o processo de elaboração da legislação era executado pela Diretoria da Consultoria

Tributária. A legislação é excessivamente complexa e não sistemática. O principal texto

legislativo é o regulamento do ICMS, um ordenamento com 650 artigos e vários anexos. A

legislação ainda consta de uma outra série de atos normativos expedidos pelas autoridades

da Secretaria que não estão consolidadas. Tal proficiência legiferante compromete a

eficiência da máquina administrativa, eleva os custos do contribuinte e reduz a eficácia do

controle sobre o cumprimento da exação. Exemplo disso é a dificuldade que a população

tem de reconhecer o documento fiscal de venda e quem está obrigado a fornecê-lo. As

regras sobre o processo administrativo fiscal não se encontravam consolidadas sob um

único corpo legal, o que dificultava a sua aplicação pela própria Secretaria e seus

funcionários.

Deve-se destacar que o processo de legislação tributária atende a vários objetivos e

até mesmo o de regulamentar. A Guerra fiscal tem sua origem nas legislações estudais do

ICMS e, na guerra, tudo pode. Os critérios e as regras nem sempre são obedecidos e

respeitados. Também existem os interesses de grupos econômicos ou de setores da

economia, interesses de políticos em atender aos financiadores da campanha, aos interesse

dos eleitores. A tentativa dos elaboradores da legislação é preservar a sistematicidade e

coerência do ordenamento jurídico tributário estadual. Entretanto, este esforço, às vezes,

nem sempre pode ser atingido. As pressões são muitas e constantes. Apesar da estabilidade

do cargo de agente fiscal que ocupam, a função de consultor é de confiança. Assim surgem

legislações com imprecisões conceituais, pois é impossível manter a coerência do

ordenamento e atender às vontades dos detentores do poder, submetidos a pressões de

grupos de interesse. Surgem leis que inovam os conceitos cristalizados do tributo,

desenvolvendo lógicas contraditórias, que podem comprometer a segurança jurídica e gerar

uma série de problemas. Fica comprometido todo o ciclo de atos e procedimentos gerados a

partir de sua aplicação e interpretação quando falta precisão e clareza na legislação. O

contribuinte não terá certeza na sua aplicação, como também outros setores da Secretaria.

Tais leis darão origem a uma série de problemas e obrigarão diversos setores tanto da
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sociedade quanto da Secretaria a despenderem esforços para tentar dirimir as imperfeições

e imprecisões oriundas de sua gênese.

Em decorrência desses procedimentos legiferantes pouco ortodoxos, surge a

atividade de interpretação da legislação mediante consulta elaborada pelo contribuinte.

Desta forma, as inconsistências e imprecisões decorrentes das necessidades prementes das

disposições normativas, elaboradas para atender vontades e interesses, voltam novamente

para outro setor da própria Diretoria, para que se faça o que não foi feito: dar coerência e

inteligibilidade a texto legal. Para efetuar esta correção, um considerável esforço

hermenêutico precisará ser despendido. Partir-se-á do pressuposto que o legislador foi

coerente, sistemático e observou alguma lógica e racionalidade, qualquer que tenha sido

ela. Nunca se parte do pressuposto verdadeiro: atender a simples interesses ou vontade. Na

verdade a legislação, em geral, é elaborada, de maneira casuística, pouco preocupada com a

integração no complexo ordenamento tributário estadual em vigor.

o componente tributação e legislação face aos problemas detectados, propunha a

revisão e atualização da legislação tributária, simplificando as obrigações, acompanhando

as mudanças econômicas e tecnológicas, com a adequada interpretação normativa. Os

objetivos eram: 1- redefinir a estrutura organizacional, unificando a gestão; 2- revisar,

atualizar, uniformizar e simplificar o processo de elaboração normativa; 3- simplificar e

revisar a legislação tributária (ICMS, IPVA, ITBDG e taxas); 4- revisar a legislação

relativa à Microempresa; 5- rever os critérios de concessão de parcelamento de débitos

fiscais. Para tanto procurou-se: 1- reformular os processos; 2- readequar a gestão; 3-

redefinir estrutura organizacional e funcional; 4- simplificar legislação do ICMS; 5- revisar

a legislação de ICMS que trata de importação/exportação; 6- revisar a legislação do IPVA;

7- revisar a legislação do ITBDG; 8- desenvolver estudo para instituição da contribuição de

melhoria; 9- revisar as sanções às infrações tributárias; 10- revisar os critérios de concessão

de parcelamento de débitos fiscais; 11- revisar a legislação da microempresa; 12- revisar

legislação sobre Taxas; 13- revisar legislação relativa ao crédito acumulado; 14- revisar

disciplina de controle do comércio varejista.
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A SEFAZ possuía a atividade do contencioso administrativo com a finalidade de

rever as autuações procedidas pelos agentes fiscais de rendas. Era um processo dividido

entre duas estruturas, a DEAT e o Tribunal de Impostos e Taxas (TIT), quando o

contribuinte, insatisfeito com a autuação aplicada pela fiscalização tributária, podia pedir a

revisão da autuação no próprio âmbito administrativo. Tal fato não era requisito e nem

eliminava a possibilidade da apreciação da questão pelo poder judiciário. A Estrutura era

composta por duas instâncias. A primeira revisão, sob o âmbito da própria Delegacia

autuante, decidia em primeira instância. Continuando ainda descontente com a decisão,

havia a possibilidade de recurso para o TIT, órgão centralizado e independente da esfera

fiscalizatória, com composição paritária de fazendários e contribuintes, integrado por

câmaras singulares e reunidas.

o processo tributário em fase do contencioso administrativo apresenta um fluxo

complexo, podendo atingir até 6 anos entre o lançamento e a decisão de 2a. instância, o que

representa uma grande morosidade na recuperação do crédito tributário impugnado.

Considerando-se o efetivo de la. instância (220 julgadores) e o de 2a. instância (88 juízes),

existe um estoque per capita de 34 e 161 processos, respectivamente, que necessitaria de

um prazo de 3 e 16 meses (média de saída mensal de 10 processos per capíta) para a sua

atualização. A Instância de primeiro grau apresentava dois problemas. O primeiro era o da

falta de independência do órgão autuador. A mesmo Delegacia autuava revia o

procedimento, carecendo assim da devida isenção necessária para a revisão O Segundo

problema referia-se ao julgador tributário, profissional de nível médio e com remuneração

inferior ao do fiscal, cargo de nível superior. O julgador não estava capacitado para o

desempenho da atividade judicante na Administração Tributária, que é de natureza

complexa e deve ser exercida com relativa autonomia. Portanto, requer nível técnico e

remuneração compatível com a da atividade fiscal. Ficava claro, também, o despreparo de

boa parte do contingente fiscal que atua na constituição do crédito tributário e, como já foi

observado, a inconsistência da legislação, o que explicava, em grande parte, o percentual

elevado de cancelamentos dos autos de infração lavrados.
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o componente do contencioso administrativo visava à revisão do processo

administrativo-tributário com a instituição de gestão unificada e redefinição da estrutura

organizacional e funcional. Os objetivos eram: 1- Controlar e uniformizar os

procedimentos, dando legitimidade ao julgamento administrativo; 2- Distribuir

aleatoriamente os processos, observando-se critérios de relevância do valor do crédito

tributário; 3- Adequar a dedicação dos juízes funcionários, visando atender à demanda dos

processos em julgamento, segundo critérios de produtividade estabelecidos. Para tanto,

propunha-se a: 1- revisar processo; 2- instituir Gestão unificada; 3- redefinir estrutura

organizacional e funcional; 4- revisar a função de Representação Fiscal.

Ao se propor a mudança do paradigma fiscalizatório, procurando passar da gestão

tributária formal e tradicional para uma preocupada com resultados, havia a' necessidade de

parâmetros para poder avalia-la. A utilização de informações externas, isto é, não

declaradas pelos contribuintes, era reduzida, levando a uma gestão do processo de

fiscalização e arrecadação sem critério. O componente estudos econômico-tributários

visava à elaboração de modelo representativo do comportamento econômico-tributário e do

regime de estimativa, para conhecimento da realidade e apoio à tomada de decisões. Os

objetivos eram: 1- disponibilizar informações para planejamento e áreas da administração

tributária, relativas ao potencial de arrecadação setorial por região e no Estado; 2- atualizar

e padronizar os Códigos de Atividade Econômica; 3- adotar critérios científicos para

estabelecer metas para a fiscalização; 4- definir os setores objeto de acompanhamento pelo

planejamento e fiscalização; 5- fixar o enquadramento no regime de estimativa por critérios

matemáticos. Para tanto, propunha-se a: 1- elaborar modelo representativo do

comportamento e potencial econômico-tributário; 2- revisar o Código de Atividade

Econômica (CAE); 3- elaborar modelo do regime de estimativa; 4- criar núcleo de estudos

interdisciplinares para acompanhamento e adaptação às mudanças da Economia.

A tecnologia de informação não era utilizada sistematicamente no suporte aos

processos executados na SEF AZ. A disponibilização de equipamentos, terminais ou

estações de trabalho, especialmente nas áreas de atendimento e de fiscalização, para acesso

fácil e rápido às base de dados centralizadas era rara e extremamente precária. Não existem
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aplicações que suportem as rotinas e procedimentos. As informações estão centralizadas e

não disponíveis para os usuários pois não existe uma rede instalada. A gestão dos recursos

de informação e tecnologia não é exercida de forma sistemática e autônoma, inclusive, com

carência de interlocutor; mesmo sendo este recurso estratégico para que a Administração

Tributária atinja bons resultados. A informação e a tecnologia disponíveis, especialmente

no que se refere à microinformática, tinham características de desestruturação e

fragmentação. As definições em informação e tecnologia eram exercidas pela área de

planejamento e pela PRODESP, em conjunto, sem que o usuário final fosse participante

ativo do processo. As demandas da CAT eram atendidas com extrema morosidade (2 a 3

anos) e o corpo técnico da PRODESP era especializado em sistemas de grande porte, com

dificuldades na área de microinformática.

o componente tecnologia da informação visava à redefinição do papel da tecnologia

da informação nos processos, utilizando-a como um instrumento administrativo -

operacional, para buscar a melhoria da qualidade e a gestão por resultados. A instituição,

em harmonia com as diretrizes globais da CAT, de gestão da tecnologia da informação

como principal instrumento de apoio às atividades organizacionais, ferramenta de

disseminação das informações e alcance de metas e objetivos. Os objetivos eram: 1-

implantar a gestão única da tecnologia da informação com centralização normativa e

descentralização operacional; 2- descentralizar o modelo tecnológico ( migração para a

plataforma cliente/servidor), propiciando o uso intensivo da informação; 3- descentralizar o

desenvolvimento e a manutenção de sistemas; 4- revisar os processos e redefinir o sistema

de informações. Para tanto, foi proposto a: 1- elaborar proposta para gestão única de

informática; 2- implantar a gestão única de informática; 3- descentralizar o

desenvolvimento e manutenção de sistemas; 4- instituir capacitação na área de informática

dos recursos humanos da CAT.

O componente unidade coordenadora visava a implantar uma unidade independente

da estrutura operacional e exclusivamente dedicada ao gerenciamento do Programa de

Modernização da CAT. Os objetivos eram: 1- definir diretrizes e planejar a execução dos
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projetos do PROMOCAT, controlando a sua implementação de acordo com os prazos

estabelecidos; 2- garantir a aplicação dos recursos de acordo com a definição das matrizes.

3- acompanhar os trabalhos e apoiar as equipes executoras dos projetos; 4- relacionar-se

com a equipe do BID. Proposta: 1- estruturar o grupo do PROMOCAT; 2- definir projetos

de curto prazo; 3- constituir equipes responsáveis pelos projetos de curto prazo; 4-

constituir núcleos regionais de apoio; 5- definir projetos de médio/longo prazos; 6- definir

cronograma (macro) de execução dos projetos de médio/longo prazos para posterior

constituição das equipes responsáveis; 7- constituir equipes responsáveis pelo médio/longo

prazos; 8- avaliar e acompanhar o andamento dos projetos; 9- acompanhar a aplicação de

recursos financeiros do programa; 10- definir plano de divulgação das ações do

PROMOCAT.

5.8.1. O projeto da Diretoria de Arrecadação

Um dos projetos onde o processo de mudança envolveria tanto a mudança estrutural

quanto processual foi a constituição da gestão unificada do processo de arrecadação. A

ausência desta gestão era reconhecida por todos na organização como um grande problema

a ser enfrentado. Desta forma destacamos a análise mais detalhada deste processo para

caracterizar melhor o que aconteceu durante os projetos de longo prazo do Programa de

modernização. A Diretoria de Arrecadação, foi então, uma das novas estruturas implantadas

no processo de modernização da Secretaria. Teve início com os processos de curto prazo,

mas o processo não se concluiu neste período pela sua complexidade e por uma série de

resistências e problemas surgidos no decorrer de sua concepção e implantação. A nova

diretoria foi concebida segundo os preceitos determinados para a nova concepção

organizacional. A partir dos estudos elaborados pelos técnicos do projeto estipulou-se uma

série de princípios norteadores para os componentes norteadores que foram a organização ,

o controle, o planejamento e a direção. Quanto à organização, a nova diretoria caracterizar-

se-ia pela centralização normativa com a descentralização operacional, por uma estrutura

pouco hierarquizada, pela gestão da qualidade e produtividade, pela flexibilidade, pela

capacitação de recursos humanos e pelo uso intensivo da tecnologia da informação. Quanto

aos princípios de controle, foi proposto a utilização de indicadores de desempenho para

146



permitir a retroalimentação da informação, que fosse ágil e automatizados e que acontece

no decorrer do processo. Sobre o planejamento, os princípios procuravam assegurar a

unicidade do modelo com a descentralização no plano tático e operacional, respeitando as

diretrizes do plano estratégico e a utilização de uma metodologia científica. Sobre a

direção, procurava-se com os princípios assegurar a autonomia, a agilidade e a valorização

e capacitação da gerência.

Um diagnóstico do processo de arrecadação foi elaborado para que pudesse ser feita

uma nova estrutura para a gestão unificada do processo na Secretaria. A primeira

constatação foi a de que o processo se encontrava pulverizado por vários órgãos em

diversas diretorias. Assim nada mais lógico que se constituísse uma estrutura dedicada

exclusivamente a esta atividade, uma das mais importantes da Administração Tributária e

também para que se sanasse outro grande problema constatado no diagnóstico realizado: a

insuficiência de controle na arrecadação dos tributos. Havia uma inconsistência entre os

dados da contabilidade e os do sistema de arrecadação. A atividade de controle da

arrecadação estava mal posicionada no organograma. A gerência sobre o contribuinte

inadimplente era ineficiente e morosa. O controle sobre o débito ajuizado era deficiente. E

por fim, a base de dados disponível não era confiável. Uma análise da arrecadação

apresentada no ano de 1995 mostrava uma diferença entre o que era declarado como devido

e o efetivamente arrecadado. Do total de 14, 7 bilhões declarado por intermédio da GIA

cerca de 1,2 bilhões não eram arrecadados, 8% do total. A média dos valores mensalmente

ajuizados era 337 milhões. Na administração do processo estavam envolvidos cerca de 460

pessoas, sendo somente 4% deste total composto de profissionais com nível superior.

O objetivo da nova diretoria foi valorizar a atividade de arrecadação. Para tanto,

procurou-se estabelecer a gestão única para a macrofunção arrecadação, com a

padronização dos procedimentos no âmbito do Estado, sob uma estrutura organizacional

adequada. Assim foi definido que a atividade a ser gerida abrangeria toda a gestão das

atividades da gestão tributária que ocorressem a partir da constituição do crédito tributário.

Estariam fora deste âmbito o gerenciamento sobre os omissos de GIA, documento

constitutivo do crédito e também o processamento das informações relativas à arrecadação.
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A nova diretoria deveria preocupar-se com o planejamento da receita tributária do Estado,

fazendo o acompanhamento de sua execução em face da previsão elaborada. Deveria

elaborar as normas e proceder ao controle das relações entre a Administração Tributária e a

rede arrecadadora. Outra atividade seria a do controle do recolhimento efetuado pelos

contribuintes e a respectiva cobrança administrativa aos inadimplentes. Teria ainda a

função de dar suporte à Procuradoria na inscrição e ajuizamento da dívida ativa. Estaria

também na sua área de atuação o recebimento, formalização e instrução de pedidos de

parcelamento de débitos fiscais.

O plano de ação elaborado no Programa de Modernização consistiu em definir um

organograma para uso informal, sem mudanças de grande impacto, no qual a Diretoria da

Dívida Ativa incorporaria unidades da Diretoria Executiva que atuavam na área de

arrecadação e assumiria as atividade de arrecadação desenvolvida por outras diretorias. Um

segundo ponto consistia na integração do Diretor de Arrecadação ao Programa de

Modernização para efetuar a revisão dos processos, visando adequá-los ao novo sistema de

arrecadação. Outro ponto era a definição do organograma para a estrutura que daria suporte

aos novos processos. E por fim estabelecer com a procuradoria plano para a transferência

de suporte das atividades de suporte à inscrição e ao ajuizamento da dívida ativa.

A nova estrutura e funcionamento foi concebida de acordo com os pressupostos

estabelecidos para iniciar o processo de reestruturação de toda a Secretaria. A atividade de

cobrança administrativa do débito passaria desta forma a ter uma estrutura e gerenciamento

que permitisse a execução de uma das atividades fins da Administração Tributária pois

incorreria diretamente no aumento da arrecadação, com a redução dos contribuintes

faltosos. A estrutura anterior composta por cinco níveis hierárquicos seria substituída por

uma de três composta pelo Diretor, pelos chefes de serviço e pelos operadores. Haveria um

gabinete e um staf, centralizados na capital, com as funções estratégicas, normativas, de

supervisão e controle e elaboração de estudos. As unidades operacionais seriam

responsáveis pela cobrança. A unidade de cobrança, a estrutura operacional composta pelos

chefe e operadores, teria como função efetuara cobrança na sua área jurisdicional por

intermédio de visitas, telefone e correio. O gerenciamento da cobrança passaria a ser
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efetuado por profissional de nível supenor, o agente fiscal de rendas. Procurava-se um

controle e cobrança amigável do crédito tributário de forma eficaz. Para tanto, procurou-se

um profissional com qualificação e autoridade para a função que tivesse o conhecimento

jurídico competente para convencimento do pagamento amigável a fin de promover o

aumento da arrecadação, sem os custos da cobrança judicial. Este profissional também

deveria ter competência para o proceder ao levantamento de bens passíveis de penhora e

leilão. O processo decisório seria estabelecido entre a Diretoria, as Delegacias Regionais

vinculadas a Diretoria Executiva e à Unidade Operacional de Cobrança.

As Delegacias Regionais eram responsáveis par parcelas diferentes da arrecadação.

As maiores arredavam mais de 10%, enquanto as menores arrecadavam menos de 1%.

Assim, foi proposta a criação de um número de Unidades Operacionais de Cobrança do que

o de Delegacias pois foram observando os critérios de valor arrecadado.

O processo de implantação da diretoria consistira na nomeação de um diretor

informal que gerenciaria as atividade de arrecadação dispersas pela organização. Esta etapa

seria seguida pelo do estudo e definição de uma estratégia de implantação. Seria efetuada a

revisão dos processo juntamente com o Programa de Modernização, contando, para tanto,

com o auxílio de consultorias externas. Com a redefinição seria implantada a nova estrutura

organizacional e funcional da Diretoria de Arrecadação. No decorrer do processo deveriam

ser transferidas para a Procuradoria Geral do Estado as suas atribuições constitucionais

exercidas irregularmente pela Secretaria da Fazenda. O modelo final que seria implantado

seria de uma Diretoria de Arrecadação com as funções de planejar, coordenar, orientar,

controlar e avaliar as atividades de arrecadação e realizar a previsão da receita tributária.

Gerenciaria o contribuinte inadimplente com a obrigação tributária, procedendo à cobrança

administrativa dos débitos fiscais. Normatizaria e controlaria as atividades dos agentes de

arrecadação, os bancos. Gerenciaria o parcelamento de débitos não inscritos. Finalmente,

identificaria e encaminharia à Procuradoria os débitos passíveis de inscrição na dívida

ativa.
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Havia unanimidade em relação aos prob,lemas apresentados pela gestão da

arrecadação e consenso quanto à necessidade de se formar uma nova Diretoria. Entretanto,

aqui surgiria o problema que se tomou o mais dificil e recorrente de todo o processo de

mudança na Secretaria. A grande dificuldade era como efetuar a mudança. A situação

em que ela estava e a situação à qual se desejava chegar foram plenamente

identificadas, mas como fazer esta mudança foi a grande problema. O projeto foi

apresentado e discutido tanto com consultores quanto com os dirigentes da organização.

Mas a sua implementação, apesar do apoio de todos, foi extremamente difícil. Os prazos

estabelecidos foram sucessivamente postergados. A organização informal da nova Diretoria

foi bastante caótica, uma vez que em uma organização extremamente afeita às formalidades

legais e burocráticas, uma estrutura não formalizada representou uma grande temeridade

quanto à eficácia. Um dos problemas logo diagnosticados foi o da dificuldade de

formalização das decisões adotadas. O principal empecilho neste sentido foi a atuação da

Secretaria da Administração de São Paulo. Um órgão burocrático por natureza.

Extremamente cioso da manutenção de sua predeterminada concepção da estrutura

organizacional para os órgãos estaduais. Mais preocupado em preservar a sua concepção

monolítica de como entendia a boa organização pública genericamente. Pouco preocupada

com o atendimento às reais necessidades de uma gestão apropriada e flexível, segundo os

critérios demandados pelos conhecedores e especialista em arrecadação tributária. Eram

poderosos os gestores da administração e como se pautavam pelo formalismo e adequação

às normas da criação previamente determinadas em lei, não tinham nenhum compromisso

ou preocupação quanto ao atendimento de necessidades específicas e muito menos com a

celeridade. Assim um dos grandes problemas foi como gerenciar a informalidade, numa

organização onde as estruturas formais tradicionais já apresentavam grandes problemas. O

diretor escolhido foi o antigo diretor da Diretoria da Dívida Ativa (DDA). Ele tinha de

continuara dirigindo a DDA e, ao mesmo tempo, fazer gestões para a transferir para a

Procuradoria as atividades exercidas pela DDA: a inscrição na Dívida Ativa e o

ajuizamento das respectivas ações de execução. Além disto deveria também absorver

órgãos e atividades de arrecadação esparsas e implantar as novas atividades. Muitas

atividades concorrentes e poucos recursos para uma só pessoa. Depois de alguns artificios

legais conseguiu-se uma formalização precária. Surgiu um novo problema que foi o da
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implantação das Unidades de Cobrança independentes da estrutura de jurisdição

tradicional, as Delegacias que estavam vinculadas à Diretoria de Execução. As tentativas

acabaram não surtindo efeito de inovar e de iniciar a mudança da antiga estrutura

operacional. Com o tempo, foi sendo incorporada e absorvida segundo a forma tradicional

da estrutura operacional existente. Um risco que se correu em tentar uma alteração parcial

da estrutura organizacional. O embate com a Procuradoria foi o mais árduo. Esta não se

recusou explicitamente a receber, mas exigiu ter as condições ideais para o recebimento das

atividades que lhe competiam. A consultoria externa, para revisão do processo, também

mostrou-se bastante ineficiente, ajudando também no insucesso da implantação.
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6. Conclusão

Com o trabalho realizado, procurou-se entender o processo de modernização realizado

na Coordenação da Administração Tributária da Secretária da Fazenda do Estado de São

Paulo. Partiu-se do pressuposto de que não era um fenômeno isolado mas decorrente de um

processo que se instaurou já há alguns anos de revisão da administração pública. O Brasil,

no âmbito federal, já havia implantado algumas reformas administrativas. A primeira delas

ocorreu com a implantação do Estado Novo, na década de 30 e 40, durante o governo de

Getúlio Vargas. Na década de 60, temos a substituição do modelo em vigor com um novo

aparato de Estado com maior força de intervenção na economia. Com a nova Constituição

promulgada em 88, passamos a ter novas tentativas de adequar o modelo de Estado às

novas regras e à nova realidade econômico-social do país. Mas é a partir do Governo de

Fernando Henrique Cardoso que se inicia um processo mais sistemático de reforma,

procurando estabelecer um novo modelo para a administração pública brasileira. Uma

reforma defendida como sendo necessária para a retomada do desenvolvimento, superando

a crise e criando um Estado adequado à nova dinâmica do capitalismo.

A reforma administrativa apresentada no governo Fernando Henrique Cardoso possuía

uma estratégia de transição para a mudança. Ela propunha atuação em diversos âmbitos. No

campo institucional-legal previam-se mudanças estruturais. No campo cultural, viabilizar a

cultura gerencial, dimensionando-se a atenção para resultados, parceria e a cooperação

entre administração e funcionários E, no campo da gestão, visava à introdução de novas

práticas gerenciais. Quanto aos enunciados estratégicos das dimensões de transição,

esperava-se por resultados temporais de curto (1995), médio (1996 e 1997) e longo prazo

(1999). Segundo estas premissas, seria então implantado o Plano Diretor da Reforma do

Aparelho de Estado que daria a dinâmica para a transposição da situação na qual se

encontrava o Estado para aquela desejada. Os objetivos seriam implantados de forma

gradual, acompanhado-se e avaliando-se os resultado dos diversos projetos, para que se

tomassem irreversíveis as mudanças.
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A dimensão institucional-legal possuía como estratégia a viabilização das

transformações. O foco de atenção passaria a ser as efetivas demandas criando condições

para nova forma de atuação e as condições necessárias. O Estado, neste sentido, não seria

um executor, mas um facilitador na medida em que disporia de novos mecanismos

inovadores. A mudança consistiria no aperfeiçoamento do sistema legal, na remoção dos

constrangimentos legais a uma administração "ágil" e "autônoma", pressupostos do Estado

"moderno".

A dimensão cultural e de gestão desejava proceder à transição para uma administração

pública gerencial. Para a complementação da mudança legal haveria a necessidade de se

"mudar" também a cultura administrativa. O diagnóstico da cultura preponderante era que

esta seria marcada pelo patrimonialismo, por um forte caráter burocrático, e fundada numa

concepção de um sujeito egoísta e aético levando, desta forma, à instauração de um

controle a priori. A "nova cultura", coerente com a modernidade, deveria ser pautada pelo

controle rígido dos resultados, a posteriori, e que possibilitasse a instauração de parcerias e

cooperação. Deveria, desta forma, ocorrer a superação da administração burocrática

característica de uma etapa "inferior" da sociedade em que somente se controlava o

processo e não os resultados e seria incapaz de aplicar punições. Na administração

gerencial, o procedimentalismo seria substituído pela ênfase nos resultado e na capacidade

de punição.

Desta forma, com o "envelhecimento" do modelo de Estado brasileiro, não talhado

segundo as modernas técnicas prescreve-se um novo modelo mais contemporâneo e ao

sabor da moda. Entretanto tal processo de envelhecimento parece que foi somente

constatado pelo Executivo. O legislativo e o Judiciário permanecem com suas velhas e

tradicionais formas. Assim, a reforma desencadeada ficou restrita ao executivo, enquanto os

problemas eram do Estado como um todo ou, até mesmo, problemas econômico ou sociais.

Parece que deva ser questionada uma reforma que não discute a questão política. Uma

reforma que mais uma vez afirma ser a administração pública uma questão técnica. Uma

reforma que deixa intocados os pressupostos de sua neutralidade, fazendo diagnóstico

técnicos e apolíticos. Assim, um diagnostico que considera a crise de disfuncionalidade do
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Estado como o centro da crise brasileira e propõe como solução a reforma do executivo

segundo os preceitos da administração gerencial é bastante temerário. A reforma está

direcionada para a desestatização e a racionalização, pouco está preocupada com os reais

problemas da sociedade e de efetivas políticas sociais. A reforma procurou legitimidade

nos critérios técnicos e na racionalidade econômica, através dos modelos econométricos,

quantitativos e reducionistas. Desta forma, as questões sociais e políticas são traduzidas

para um modelo a priori de variáveis que podem ser correlacionadas e alteradas visando a

atingir um estado ideal ou de equilíbrio. Sob o impacto hegemônico do neoliberalismo, a

Nova Administração Pública vem propondo um receituário de medidas para os países

desenvolvidos, que são implantadas sem o devido diagnóstico e adequação à cultura local e

ao estágio de desenvolvimento social e político.

Na Suécia, o processo de reforma procurou a restauração da legitimidade do setor

público e a solução dos problemas que apresentavam elevados custos -para este setor. O

processo inicia uma redução do tamanho do Estado do bem-estar, com a necessidade de

obter a aprovação popular ao novo modelo. Instaura-se um impasse, pois ao mesmo tempo

dois objetivos são perseguidos: aumentar a eficácia diminuindo recursos e reforçar a

legitimidade do setor público. Há medidas no sentido de aproximar a administração

pública dos cidadãos, aumentando o controle político, mas também existem medidas que

diminuem o controle político da função pública. Um dos problemas chave do processo de

reforma foi a obtenção do equilíbrio entre autonomia e controle, com a mudança dos

papéis institucionais dos diversos agentes (governo, agências e o terceiro setor) e o

reorientação na vertente 'gerencial' da burocracia.

BOURDIEU em seu livro Controfuochi trata deste dilema entre estas duas tendências -

aumentar a eficácia diminuindo recursos - como sendo a luta da mão direita do contra a

mão esquerda do Estado.

"... eles (os dirigentes) devem fazer conta das contradições apresentadas àqueles que

estão no extremo, isto é, « os trabalhadores do social » - assistentes sociais,

educadores, magistrados de base e ainda, sempre com mais freqüência, professores,
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que vivem o dia a dia. Estes trabalhadores constituem aquilo que chamamos da

mão esquerda do Estado, junto aos dependentes dos ministérios da despesa, que,

dentro do Estado, são a expressão da porção social do passado. Esses se contrapõe

ao Estado da mão direita, isto é, dos funcionários da administração estatal saídos

das Escolas Normais ( ex-alunos da ENA, Escola Nacional de Administração) que

trabalham no Ministério das Finanças, nos ramos públicos e privados e nos

gabinetes ministeriais. " 30

Assim, segundo BOURDIEU, deve ser questionada a atuação dos políticos que são

formados em escolas de ciência política. Eles, para parecerem que estão na moda, passaram

a adotar uma linguagem fundada na racionalidade econômica. Fecham-se em um

economicismo restrito e míope da visão de mundo típica do FMI. Com todo este

superficialismo da economia omitem levar em consideração os custos reais, a curto e a

longo prazo, da miséria material e moral desta política que foi desta maneira legitimada.

Então, a mão direita, obcecada pala questão do equilíbrio financeiro, ignora o que faz a mão

esquerda, que deve enfrentar as conseqüências sociais, freqüentemente muito custosas, das

restrições orçamentárias. Assim, seria necessário entender o que permitiu criação de um

clima favorável a retirada da presença do Estado e a submissão aos valores da economia,

um retomo ao individualismo e o abandono dos fundamentos filosóficos do Estado do bem-

estar social, e em particular a noção de responsabilidade coletiva, conquistas fundamentais

do pensamento social. Ocorreu o retomo do indivíduo como único responsável por sua

vida, como forma de reduzir os custos para a empresa.

O Estado é uma realidade ambígua. Não se pode contentar de dizer que se trata de um

instrumento ao serviço do dominador. Sem dúvida o Estado não é completamente neutro,

completamente independente dos dominantes, mas tem sua autonomia, tanto maior quanto

mais antigo; tanto mais forte quanto mais suas estruturas são resultado de conquistas sociais

importantes. Assim a globalização é entendida um argumento forte, uma idéia que contem

força social, na qual é fácil crer. É a principal arma à disposição daqueles que lutam contra

as conquistas do welfare state: se diz que os trabalhadores devem entrar em competição

30 BOURDIEU, Pierre. Contrajuochi. Argomenti per resistere ali'invasione neo/iberista.Milão, Reset, 1999.
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com aqueles menos favorecidos do resto do mundo. Em geral, sob a aparência de uma

mensagem moderna, o neoliberalismo recoloca as antigas e ultrapassadas idéias dos

empregadores. É um movimento conservador que não mais recorre a idealização do

passado, a exaltação da terra mas a um gênero novo que faz referências à idéia de

progresso, à razão, à ciência ( neste caso a economia) e tenta colocar o pensamento e a

ação progressista em um contexto já arcaico. As regras idéias à qual todos devem se

submeter são as do mundo econômico, segundo sua lógica, determinada pela lei do

mercado, do agente econômico, segundo os valores e controle imposto pelo dinheiro.

No governo de São Paulo, no mesmo período do plano de modernização federal, não

havia um plano semelhante. Não existia a tentativa de formalização conceitual para a

propositura de mudanças na administração pública. As propostas de modernização

observavam as tendências de outros países e acompanhavam as discussões federais. Na

própria Secretaria da Fazenda não havia um documento norteador independente dos

Projetos que foram submetidos ao BID para a fundamentação dos conceitos e princípios. O

Secretário da Fazenda, Ioshiaki Nakano, em palestra proferida na própria Secretaria, propôs

a linha programática dos 4 Rs, uma tentativa de direcionamento. Assim e oportuno retomar

aqui o que já foi comentado em capítulo anterior:

• Redefinir a missão da Secretaria, criando uma nova visão do futuro, definindo as metas

a serem alcançadas e estabelecendo o compromissos de atingir essas metas.

• Reestruturar a organização da Secretaria buscando uma estrutura mais enxuta, mais

flexível e mais inteligente.

• Revitalizar o corpo de funcionários através de uma comunicação constante e eficiente,

implementando mecanismos que propiciem o desenvolvimento de novos projetos para o

atendimento das demandas dos usuários dos serviços.

• Renovar a organização estabelecendo o compromisso com o desenvolvimento das

pessoas , com uma carreira que permita o crescimento e que conte com mecanismos de

incentivos.

Na Secretaria da Fazenda, o projeto de modernização da Administração Tributária foi

sistematizado de forma coerente com o ideário de medidas inovadoras da Administração
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Pública. Os problemas foram diagnosticados e foram apresentadas pela organização

propostas para solucioná-los. Entretanto, o programa apresenta sérios problemas quanto a

sua implementação. A organização nunca se preocupou em pensar o processo de mudança.

Não havia um modelo conceitual bem definido e conseqüentemente princípios norteadores

para a tomada de decisão. O processo de implementação encontrou dificuldades quanto à

capacidade de implantar as inovações, pois não possuía uma estratégia bem definida. A

nova forma de administrar não estava clara suficientemente e muito menos a maneira de

como efetuá-la. Existiram dificuldades quanto à gestão do empréstimo, agravado com a

transferência do gerenciamento para a União que atrasou a liberação de recurso. Houve

também a falta de capacitação de quadros próprios e dos instrumentos legais que impediam

a contratação e compra de forma ágil. Outro problema que agravou a situação foi a

descontinuidade da equipe do projeto. Entretanto, o maior problema e para o qual não se

teve uma solução adequada foi: como fazer a passagem de um modelo que poderíamos

chamar "burocrático" para um modelo preocupado com "resultado", dentro desse mesmo

modelo preocupado só com formalidades e observância de regras. O processo de

modernização foi visto como mais um procedimento que deve ser efetuado segundo

manuais e rotinas, sem nenhum envolvimento ou preocupação com os resultados. Estamos

diante de um paradoxo: como introduzir na antiga organização, valores culturais da nova,

necessários para o êxito da mudança.

Na análise do projeto de reforma em implantação na Administração Tributária

constata-se a falta de um modelo para a correta avaliação dos problemas e a implantação de

alternativas. MINTZBERG31
, em artigo Managing Government, Governing Management,

afirma que o sistema capitalista é útil para a distribuição e venda de bens, mas não é para

outras atividades como, por exemplo, a saúde pública. Existem problemas quando os

compradores não podem ter conhecimento do que estão comprando e não existem

mecanismos de proteção. Dessa forma, o modelo de gestão originário da iniciativa privada

tem seus limites. Entretanto, com a queda dos regimes comunistas e a preponderância do

capitalismo ocorreu uma confusão entre público e privado. As técnicas estudadas pela a

administração privada têm-se mostrado limitadas, estilizadas e pouco aplicáveis à gestão,

31MINTZBERG,Henry .Managinggovrnment,governingmanagement.HawardBusinessReview , May/June, 1996.
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do Estado. Ainda, segundo MINTZBERG, o conceito de gestão, discutido ultimamente

pela administração aplicada às empresas, tem-se fundado em alguns pressupostos. O

primeiro é que as diversas atividades podem ser isoladas umas das outras, separando-as em

organizações distintas, isoladas da autoridade direta. O segundo pressuposto afirma que o

desempenho deve ser avaliado adequadamente segundo parâmetros objetivos, critérios

financeiros e os custos e beneficios que são combinados para estabelecer um padrão de

remuneração do capital investido, sendo assim possível uma avaliação objetiva. E, por

último, que diversas atividades podem ser atribuídas a um administrador que assume a

responsabilidade pelo desempenho. Se tal administrador não atingir os objetivos deve ser

substituído. Entretanto há dificuldade para a aplicação desses princípios na administração

pública.

Para separar uma organização de outra é necessário que no âmbito político sejam

formuladas linhas de ação claras e definidas para serem aplicadas na esfera administrativa.

Este princípio se funda na estabilidade das políticas ao longo do tempo. É bastante dificil

separar a atividade de política tributária da atividade de administração tributária. Quando

se analisa tal fato, fica clara a dificuldade em entender quais são as atividades específicas

do processo político. A criação de tributos adequados a novos setores econômicos, os

procedimentos de fiscalização e arrecadação e até mesmo da guerra fiscal, são atividades

de grande teor político. Seria possível que os políticos remmciassem a tais atividades, ou a

parte delas, em nome de uma linha autônoma de gerenciamento da organização tributária?

Poder-se-ia separar as atividades de caráter técnico das de caráter político? A disposição de

normas e programas tributários é uma questão política e requer ampla discussão legislativa

quanto às diretrizes que serão adotadas. Outra questão a ser averiguada é se as políticas

tributárias podem ser formuladas em lugar para ser aplicadas em outro. Como já foi

mencionado anteriormente as normas que regulamentam a tributação e a arrecadação

tributária bem como os procedimentos de fiscalização e arrecadação são extremamente

complexos. É impossível que se promova qualquer alteração do ordenamento tributário sem

a participação de técnicos da administração tributária. O processo somente terá êxito se for

interativo, estabelecido entre os administradores tributários especialistas e conhecedores da

matéria e os políticos preocupados com os aspectos programáticos econômicos e sociais. A
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separação entre política e administração, com a formulação e a aplicação de planos, é um

mito.

A avaliação da Administração Tributária também é problemática. Nem sempre é

possível avaliar e medir cada ato administrativo e os custos envolvidos. Algumas

atividades executadas pela administração pública podem ser medidas e quantificadas mas

outras não. As atividades que não podem ser medidas, talvez, por esta razão estejam no

âmbito da administração publica. Um exemplo é o questionamento da autuação pela falta

de pagamento do imposto, feita no próprio âmbito administrativo. O contribuinte apresenta

à própria Administração Tributária defesa contra a autuação questionando tanto aspectos

materiais quanto processuais. O auto pode ser mantido, revisto ou cancelado. Em uma

determinada Câmara de Julgamento são julgados oito autos. Desses oito autos, quatro

foram mantidos, dois revistos e dois cancelados. Dos revistos, os dois retomam aos fiscais

para nova autuação. Dos mantidos, um recorre ao poder judiciário, um paga e nos outros

dois casos as empresas já haviam pedido falência, sendo o crédito tributário difícil de ser

recebido. Como avaliar o resultado? Segundo o órgão julgador, o resultado seria dado pelo

número de autos não cancelados, a saber, seis. Para a Diretoria de Fiscalização seriam

quatro. E para a Diretoria de Arrecadação um. Qual seria então a resposta correta à

pergunta formulada. É difícil estabelecer um critério objetivo. Mas, se a administração

pública adotar um critério objetivo, isto é, optar por algum dos critérios excludentes dentre

os apresentados acima, haverá uma redução do espectro de atuação da Administração

Tributária, com o comprometimento da atividade e a perda da eqüidade e universalidade

no tratamento dos contribuintes. Com a complexidade da atividade desenvolvida pela

Administração Tributária, a melhoria da gestão com a colocação de um administrador com

a adequada formação para que todos os problemas fossem resolvidos e também bastante

inverossímil.

Qual então o correto modelo que deveria ser adotado para uma gestão correta da

Coordenadoria da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de São

Paulo? Ela é uma organização dominada por normas, regulamentos e padrões de todos os

tipos aplicados a todos os níveis. Os diversos órgãos controlam o seu pessoal e atividade, e

159



por sua vez, são controlados pela aparato central para que possam tributar, fiscalizar e

arrecadar segundo as prescrições dispostas em lei. Esse foi o modelo dominante na

administração pública. 'Foi concebido como uma maneira de resistir a ingerência política.

Essa foi a razão do seu sucesso no começo do século, uma vez que visava ao controle e

adequação das atividade administrativas às disposições políticas. Mas, pela falta de

flexibilidade e de reagir às iniciativas individuais e às alterações do meio ambiente, tal

modelo ficou comprometido. Para implementar mudanças, talvez, o modelo deva ser mais

permeável ao controle da sociedade. Deveria ser permeável a valores mais do que

submetido a um controle quantitativo e procedimental. Entretanto tal proposta apresenta-se

bastante difícil, tendo em vista que, hoje, uma das características da sociedade e justamente

a falta de valores que a orientem. Segundo Max Weber, a modernidade é caracterizada

pelos "descentramento" e o desencantamento. Não existem mais valores que dão sentido a

vida e que, ao mesmo tempo, sejam compartilhados por todos. Também não temos mais

explicações míticas que dêem sentido a vida. As explicações são fragmentadas e dadas pela

ciência, pelo direito e pela arte. Os controles administrativos quantitativos e legais são

parciais e pouco sofisticados. Mas, implantar um controle organizacional segundo valores,

preocupado com a socialização e a orientação por visões e concepções compartilhadas, é

temerário. É uma utopia, um tipo puro, um modelo idealizado. Assim, ainda não existe um

modelo único para toda a administração pública, pois ela é muito mais variada e complexa

que a privada. A solução também não está de forma alguma no retomo da crença na

racionalidade econômica e nos modelos apresentados sob a forma do "managerialismo" e

da "economização" da política. Isso é, um retomo à clássica dicotomia entre política e

administração na qual o gerenciamento público é apresentado como uma tecnologia neutra

e transferível para aprimorar o setor publico, sem afetar os valores, nas quais as estruturas

administrativas são simples provedores de serviços e atividades determinadas pela esfera

política. A reforma é apresentada com uma evolução natural sem qualquer polarização

política, pois suas características "técnicas" servem indistintamente a todos. Mas, apesar

de não ser a solução, a reforma pode ser vista como mais um aspecto da tentativa de

hegemonia do racionalismo econômico, usado estrategicamente com a finalidade de

controle e domínio pelos seus detentores.
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