
FUNDAÇ.-\O GETULIO VARGAS 
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE ENSINO 
CURSO DE MESTRADO EM ADMIl\'ISTRAÇÃO PÚBLICA 

IMPACTOS DA REFORMA 

ADMINISTRATIVA DO GOVERNO COLLOR 

NA MODELAGEM ORGANIZACIONAL DO DNER 

DISSERTAÇÃO APRESENTADA À 

ESCOLA BRASILEIRA DE 

ADML~ISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A 

OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

CELSO DE OLIVEIRA BELLO CAVALCANTI 

RIO DE JANEIRO 

1995 



FUNDAÇAo GETULIO VARGAS 
ESCOLA BRASILEIRA DE ADlVlINISTRAÇÃO PÚBLICA 
DEPARTAMENTO DE ENSINO 
CURSO DE MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

IMPACTOS DA REFORMA 

ADMINISTRATIVA DO GOVERNO COLLOR 

NA MODELAGEM ORGANIZACIONAL DO DNER 

DISSERTAÇÃO DE ~IESTRADO APRESENTADA POR 

CELSO DE OLIVEIRA BELLO CAVALCANTI 

E APROVADA EM 28/6/95 

PELA COMISSÃO JULGADORA 

Prof. 
Doutora em Educação e Mestre em Administração Pública 

~Q..s;, X r/.-,-
Prof. BIANOR SCELZA CAVALCANTI 

Mestre em Administração Pública 

I~ ~-)~ 
Prof. FERNANDO GUILHERME TENORIO 

Mestre em Educação 



RESUMO 

o Governo do Presidente Fernando Collor de Mello promoveu uma reforma 
administrativa do aparelho público federal, tida por muitos como desastrada e 
inconseqüente. O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, uma 
Autarquia responsável pelas estradas federais, foi um dos órgãos da 
administração indireta afetado. A dissertação se propõe a identificar as 
conseqüências dessa intervenção na modelagem organizacional do DNER, 
tomando como referência os processos reformistas ocorridos na administração 
pública brasileira desde os anos de 1930. A viagem pela história do órgão mostra 
os momentos iniciais da sua criação e a sua trajetória do sucesso ao declínio, 
quando então sofreu a reforma Collor de Mello. Os estudos realizados permitem 
concluir que as mudanças organizacionais efetuadas fizeram surgir um DNER 
frágil e limitado na sua capacidade operacional. 



ABSTRACT 

The Govemment of president F emando Collor de Mello promoted an 
administrative reform of the federal public machine which was considered by 
many people as having been disastrous and inconclusive. The Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem - DNER (the Federal Highway Department), 
an Authority responsible for federal highways, was one of the govemment 
agencies affected. This monograph is intended to identify the consequences of the 
interventions in the organisational structure of DNER, using as a reference the 
reformist procedures which ocurred in Brazilian public administration since the 
3 O' s. This j oumey through the history of the agency shows the inicial stages of its 
creation and the trajectory from success to decline when it was then subject to the 
reforms imposed by Collor de Mello. The studies made allow one conclude that 
organisational changes produced a weak DNER with limited 
operating capacity. 
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APRESENTAÇÃO 

Esta dissertação de mestrado é o resultado dos estudos elaborados sobre a 
reforma administrativa do Governo Collor de Mello, no âmbito do Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, objetivando responder à seguinte 
pergunta: Quais as conseqüências da reforma administrativa do Governo Collor 
na modelagem organizacional do DNER? 

o tema reforma administrativa foi escolhido devido à sua importância para o 
conhecimento da formação do Estado administrativo brasileiro, que teve o seu 
início na década de 30 com a reforma Getulio Vargas e, desde então, tem sofrido 
intervenções de maior ou menor intensidade. Manter acesa a discussão sobre o 
tema é tarefa que se impõe, pois só assim haverá possibilidade de melhoria da 
administração pública do País. 

Estudar o DNER foi uma decisão no sentido de se buscar a compreensão da 
polêmica reforma do órgão. 

o estudo está estruturado em sete capítulos. O primeiro explicita os objetivos do 
estudo, a metodologia empregada e a sua relevância. O segundo revisita as 
reformas administrativas brasileiras, a fIm de se encontrar os referenciais que 
influenciaram o modelo organizacional do DNER. No terceiro capítulo é 
explicitado o surgimento do DNER. O quarto mostra a grande transformação do 
DNER e como atingiu o sucesso. O quinto apresenta o processo de declínio do 
DNER e o momento da reforma administrativa do Governo Collor. O sexto 
procura demonstrar como ficou o DNER após a reforma Collor. O sétimo e 
último consolida as conclusões do estudo e apresenta algumas sugestões para 
uma agenda de futuros estudos. 
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CAPÍTULO I 

O PROBLEMA 

Aos 15 dias de março de 1990 a Nação brasileira assistiu à posse de Fernando 
Collor de Mello, primeiro Presidente da República eleito, desde 1960, pelo voto 
direto do povo. Foi o desfecho do processo de abertura do País para voltar à 
normalidade democrática, que teve início no Governo do General Ernesto Geisel, 
período 1974-78, e que passou pela aprovação, em 10 de outubro de 1988, da 
Constituição do Brasil. 

Com 245 artigos, a Constituição de 88, que substituiu a antiga Carta de 1969, 
outorgada pelos militares, estabeleceu um conjunto amplo de direitos e deveres 
para os cidadãos, do direito à greve, à determinação de que ninguém poderá ser 
preso sem flagrante delito ou com mandato de juiz. Já o governo perdeu o direito 
de legislar e de intervir nos sindicatos e os empregados ganharam a jornada de 
trabalho de oito horas, um terço a mais no pagamento das férias e licença
paternidade de cinco dias, e foi consagrado, como regime, o presidencialista, de 
característica forte e centralizadora. 

Assim, amparado pela Constituição e pela eleição consagradora, o discurso do 
Presidente Collor, com o lema "agora é vencer e vencer", clamava modernidade 
do Estado, atacando os cartéis, os monopólios, os grupos corporativistas, as elites 
atrasadas e a inflação crônica. Na sua visão, era aí que ficava o foco dos males 
nacionais. Com propósitos reformadores, executaram-se, então, ações, ditas 
saneadoras, em várias frentes e variados graus de intensidade. 

No plano econômico, a Ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello anunciou 
medidas de impacto, bloqueando a poupança e contas correntes de toda a 
população brasileira. 

No plano administrativo eram publicadas, através do Diário Oficial da União, 
medidas visando a uma profunda reforma do aparato burocrático estatal. 

Os primeiros novos tempos do novo governo caracterizaram-se por um turbilhão 
de decretos, contra-decretos, medidas provisórias, desmedidas, enfim, uma 
revolução jurídico-administrativa que confundia a população no seu escasso 
exercício de cidadania e monopolizava os meios de comunicação em análises 
críticas, avaliações, debates e o que houvesse para esclarecer o público como ele 
deveria proceder diante de tal e qual questão. 
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A inflação despencou de 84% ao mês para 3 % e a população, que manteve em 
alta a popularidade do Presidente no primeiro ano, aprovava as medidas por 
acharem que o País melhoraria com elas (Veja, 27/10/93). 

No bojo dessa convulsão sócio-econômico-administrativa, o Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, uma Autarquia federal, subordinada 
ao Ministério dos Transportes, foi profundamente afetado. 

o DNER apresentava uma imagem desgastada junto à opinião pública, como de 
resto toda a administração, em face do estado deteriorado da rede rodoviária 
federal, de sua responsabilidade, que provocava acidentes, desgaste prematuro 
dos veículos e aumento do consumo de combustível. Esta circunstância, de certa 
fonna, fortaleceu, ainda mais, o governo nas ações de refonná-Io, com a 
justificativa de tomá-lo eficiente, ágil e adequado para o desempenho das suas 
atribuições. 

o DNER já foi considerado uma organização rodoviária, modelo para as 
organizações similares das outras esferas de governo. Implantou a rede rodoviária 
básica do País, ligando todas as capitais dos estados e desenvolveu técnicas de 
projetos e de construção reconhecidas em todo o mundo. 

Foi dentro desse contexto que a refonna Collor reorganizou o DNER, sob o 
discurso de gerenciar de fonna competente a rede rodoviária federal. No entanto, 
quais as conseqüências da refonna administrativa do Governo Collor na 
modelagem organizacional do DNER? Buscar as respostas para essa questão foi 
o que motivou esta dissertação de mestrado em Administração Pública da 
Fundação Getulio Vargas. É portanto seu objetivo 

N a análise das refonnas administrativas a que foi submetido o aparato público 
federal do País, a partir da década de 30, buscaram-se os referenciais que indicam 
o que possa ser compreendido como a montagem de organizações produtivas. 

Como metodologia de trabalho, optou-se por (Vergara, 1991): 

(i) pesquisa bibliográfica, onde acessaram-se livros, revistas, jornais e outros 
materiais publicados; 

(ii) pesquisa de campo, utilizando-se a técnica de entrevista aberta, que permite a 
história oral, tendo sido entrevistados empregados de nível gerencial e de 
assessoramento, dirigentes de associações, aposentados, funcionários de nível 
médio e superior; 

(iii) pesquisa documental, que permitiu a consulta a documentos internos do 
DNER. 
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A relevância do trabalho pode ser justificada a partir da consciência que se tem 
da importância do DNER que ao longo de 55 anos de existência, prestou 
inestimáveis serviços ao País, mas não foi devidamente estudado do ponto de 
vista administrativo-organizacional. Esta dissertação pretende preencher parte 
desta lacuna, contribuindo para os funcionários e dirigentes refletirem sobre o 
verdadeiro papel do órgão na sociedade contemporânea. 
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CAPíTULO 11 

REFORMAS ADMINISTRATIVAS REFERENCIAIS: 

DE GETULIO VARGAS A CASTELLO BRANCO 

Reforma administrativa é uma expressão genericamente empregada para 
caracterizar os esforços do governo em dotar a administração pública de 
produtividade e eqüidade, através da montagem de estruturas organizacionais 
pertinentes e procedimentos administrativos adequados. Busca-se, desta forma, 
propiciar ao Estado os meios necessários e as condições indispensáveis para que 
ele possa, da melhor maneira possível, atender às demandas da sociedade, razão 
de legalmente ter sido constituído. 

Nos países em desenvolvimento, a decisão de promover a reforma administrativa 
do aparato burocrático é justificada, de um modo geral, para atender às demandas 
sociais de melhoria de vida, de redução da miséria e do desenvolvimento 
equilibrado das regiões, sem o que, se entende, nada disso seria possível realizar. 
Assim, reformar significa simplificar e agilizar o processamento das ações e as 
soluções dos assuntos de interesse da população no âmbito interno da 
administração, definindo programas, recursos, estratégias e táticas de execução. 

A história da administração pública no Brasil mostra inúmeras intervenções de 
caráter reformistas com resultados que mereceram de estudiosos do tema, como 
Nascimento, Motta, Wahrlich, Marcelino, Mello e Souza, dentre outros, análises 
críticas importantes, formando um referencial essencial para a compreensão do 
que possa ser uma reforma de sucesso ou uma reforma de resultado frustrante. 
Distinguem-se duas importantes e abrangentes reformas administrativas 
implementadas no País: a reforma do Estado Novo e a reforma Castello Branco 
até se chegar à reforma do Governo Collor de Mello, que motivou a elaboração 
desta dissertação. 

Assim, recuperar os momentos importantes da história dos movimentos 
reformistas na administração pública federal brasileira, destacando as suas 
motivações, as suas estratégias de implementação, será fundamental para este 
trabalho, pois, de um lado, propiciará o suporte teórico e, do outro, permitirá 
compreender as transformações por que passou o Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem - DNER, foco do trabalho 
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A reforma administrativa do Estado Novo: a ideologia do DASP 

o agravamento da crise político-social da década de 1930, alimentada ainda pela 
queda do preço do café no mercado internacional, pelo aumento do índices de 
desemprego nas cidades, que recebiam a força de trabalho desligada das regiões 
agrícolas, fez com que o Estado brasileiro buscasse refonnas no seu aparato 
administrativo para adequá-lo às transfonnações sociais e econômicas em curso 
na sociedade. O País iniciava um esforço para sair da fase de uma economia 
preponderantemente agrária para ingressar na fase de desenvolvimento industrial. 

Este seria o marco dos processos de refonna da administração pública no País, 
confonne vê Queiroz (1979), gerado da necessidade de modernizar o Estado para 
exercer um novo papel, "incompatível com a organização e o funcionamento do 
seu aparelho de gestão, prevalente no período anterior" (p.8). Moderno, no 
entendimento do autor, quer dizer o novo, o racional, o urbano, que substitui o 
atrasado, o tradicional, o do campo, o irracional, que são os atributos das 
sociedades, no primeiro caso, ditas desenvolvidas, e no outro, subdesenvolvidas. 

Nascimento (1967) concorda que os movimentos de refonna do aparato 
burocrático estatal começaram na década de trinta, no Governo de Getulio 
Vargas, cuja "Revolução de 1930 assentou as bases do Estado administrativo no 
Brasil". Definiu Estado administrativo "como o conjunto das características 
decorrentes do crescimento da burocracia e da reconcepção da função pública 
nos governos modernos" (p.12). 

Wahrlich (1974) interpreta o início do "ciclo das refonnas administrativas 
deliberadas" (p.28) como sendo o período que cobre a década de 30 até meados 
da década de 40, deduzindo que as refonnas foram atos de imposição, de cima 
para baixo, através de decretos ou leis. 

Foi Getulio Vargas, ao assumir o governo provisório do País, em 3 de novembro 
de 1930, quem iniciou o período reformista da administração pública. Criou a 
Comissão Pennanente de Padronização, em 1930, e a Comissão Central de 
Compras, em 1931. Foram as primeiras tentativas de organizar a administração 
de material do serviço público federal. A Constituição de 1934, por sua vez, 
inscreveu nos seus artigos 168 e 170 o princípio do mérito e, em 1936, a Lei n° 
284, de 28 de outubro estabeleceu a base de funcionamento da administração de 
pessoal, um sistema de classificação de cargos e os encargos de um órgão central 
de pessoal. 

A Carta de 34 não conferia a Vargas os poderes de que necessitava. Fez, então, 
promulgar a Constituição de 1937, que se caracterizou pelo fortalecimento da 
centralização administrativa e das atribuições do chefe do Poder Executivo. Foi o 
Estado Novo que instalou-se no País. 
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o órgão de pessoal mencionado na Carta de 34 foi, efetivamente, criado pelo 
Decreto Lei n° 579, de 30 de julho de 1938, que se tomaria na história da 
administração pública do País a referência de maior importância e significado nos 
esforços posteriores de transformações das estruturas públicas: o Departamento 
Administrativo do Serviço Público - DASP. 

Mello e Souza (1993) lembra que o sistema político então vigente baseava-se no 
favoritismo, nas lealdades grupais e na visualização do setor público como 
supridor dos empregos que a atividade privada não conseguia oferecer. Motta 
(1987), por sua vez, encontra as justificativas para os sistemáticos fracassos nas 
reformas implementadas em diferentes países da América Latina, pela 
manutenção dos clãs e grupos preferenciais junto aos órgãos administrativos, 
numa parceria de privilégios e favores com oculta intenção da manutenção do 
status-quo. Modificar essa situação era a ordem. 

o DASP, então, introduziu na organização pública os princípios da administração 
científica. Segundo Wahrlich (1974), inspirou-se na melhor fonte disponível à 
época, ou seja, no modelo taylorista/fayoliano/burocrático. Ou, como mencionado 
por Dalland (1969), o DASP pretendia ser um órgão racional, científico e central 
de controle administrativo, dentro da concepção da administração científica. Era 
o paradigma mecanicista ancorando as práticas da administração pública. 

Para viabilizar a "administração científica", entrou em campo um corpo de 
técnicos altamente qualificados na área organizacional. F oram os técnicos do 
DASP que, introduzindo critérios de racionalidade no serviço público, 
promoveram reformas no serviço de pessoal, na administração de material, na 
administração orçamentária, bem como iniciaram a revisão das estruturas 
organizacionais. Estavam, como afinnado por Mello e Souza (1993), 
"embriagados pela idéia de modernizar a administração pública brasileira" (p.60). 

As ações levadas a efeito pelos órgãos da administração federal na busca da 
implementação das reformas preconizadas, apoiavam-se nos seguintes marcos 
daspianos: 

(a) igualdade de oportunidade para ingresso no serviço público. Era o "sistema de 
mérito", característico da organização burocrática; 

(b) planos gerais e uniformes de classificação de cargos e fixação de salários. Era 
a "regra" burocrática; 

(c) globalismo na aplicação, isto é, uma reforma que dizia respeito a todo o 
serviço público. Era a generalização, própria da abordagem da administração 
científica. Estava presente o paradigma mecanicista. 
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Apesar de todas as críticas que possam ser feitas, a contribuição do DASP à 
organização do serviço público brasileiro é, sem dúvida, relevante. Entre as 
críticas é possível destacar aquelas como as percebidas por Mello e Souza 
(1993), ou seja, a de que o movimento daspiano, imposto, durou apenas enquanto 
durou a mão forte de Vargas. Outra crítica é a fonnulada por Nascimento (1967), 
que ressalta a existência de uma diferença grande entre as metas almejadas e as 
alcançadas. Ele defende a tese de que as estratégias adotadas produziriam efeitos 
mais profundos e duradouros, se fossem mais adequadas às necessidades e às 
possibilidades de cada burocracia federal, sem o caráter generalizante adotado. 
Apesar da crítica, contudo, Nascimento não nega o papel nem os efeitos 
produzidos pelo DASP na organização do aparato burocrático do País. 

Mas as mudanças foram feitas, levando-se pouco em conta sua aceitação ou não 
pelos funcionários. Parece mesmo correto afinnar que a refonna segundo os 
marcos daspianos foi possível, graças à orientação de um regime político 
extremamente forte, com poderes excepcionais para implantá-las. Não se fugia do 
paradigma mecanicista nem no campo político. As pessoas, assim como a 
burocracia, eram colocadas como peças de uma grande engrenagem. 

Na busca da eficiência, as estratégias daspianas privilegiavam o que era 
designado como atividades-meio. Procedimentos administrativos foram 
nonnatizados, o mérito passou a ser a referência da administração de pessoal e os 
órgãos da administração pública federal foram organizados simetricamente, 
produzindo efeitos multiplicadores junto às esferas dos governos estaduais e 
municipais. Consagrava-se a "administração científica", em um momento 
histórico no qual a ideologia dominante era a pragmática e tecnológica, 
justificada pela interrupção do fluxo da importação de produtos durante a II 
Guerra Mundial, o que criava grandes limites ao setor econômico do País. 

Dentro deste contexto foi feita a revisão da estrutura do serviço público, quando 
ministérios foram criados e desmembrados. A tendência ou orientação era no 
sentido de adotar a subdivisão da administração por funções únicas, quando 
possível. É desta época a criação do Ministério do Trabalho, que surgiu do 
desdobramento do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, e do 
Ministério da Educação e Saúde, por sua vez desdobrado do Ministério da Justiça 
e Negócios Interiores. Órgãos foram reorganizados obedecendo aos critérios, 
regras e filosofia passadas pelo DASP, como os denominados departamentos: o 
Departamento de Correios e Telégrafos - DCT, o Departamento Nacional de 
Estradas de Ferro - DNEF e o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem -
DNER. 

O DASP tinha o status de Ministério e era subordinado diretamente ao Presidente 
da República, quando foi criado. A sua contribuição para a reorganização e a 
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modernização do serviço público foi indiscutivelmente positiva, como destaca 
Villas-Boas Corrêa (1992, 10 cad, p.2): 

Pois que à ditadura do paisano Vargas deve-se possivelmente o período 
de ouro da administração pública. Os saudosos e inacreditáveis tempos 
do DASP todo-poderoso, pilotado por Luiz Simões Lopes, com suas 
idéias de modernização e moralização para valer do serviço público. 
Época dos concursos escancarados à classe média e aos pobres, como 
a larga, limpa e democrática porta de entrada para o serviço público, 
valorizado pelo sistema de mérito, pelas rotinas de promoção por 
antiguidade e merecimento, pela defmição de carreiras escalonadas de 
letra em letra e com a sedução da segurança, de salários dignos e do 
orgulho pela prestação de serviços realmente úteis à sociedade. 

Villas-Boas Corrêa, no seu manifesto daspiano, por sua vez, introduz o vocábulo 
modernização como se fora isto que o DASP pretendia para o serviço público. Na 
verdade, o DASP inspirou-se no modelo da escola clássica de administração com 
o objetivo determinístico de obter maior produtividade da máquina pública. 
Competia ao DASP um imenso candelabro de atribuições, voltadas claramente 
para a organização e a racionalização do serviço público, onde se destacavam o 
seguinte: 

Ca) estudo pormenorizado das repartições públicas, com o fim de determinar as 
modificações do ponto de vista da economia e da eficiência; 

(b) organização da proposta orçamentária, de acordo com as instruções do 
Presidente da República; 

c c) fiscalização da execução orçamentária; 

C d) seleção dos candidatos aos cargos públicos, excetuando os da Câmara dos 
Deputados, do Conselho Federal, depois Senado Federal, do magistério e da 
magistratura; 

C e) aperfeiçoamento dos servidores públicos; 

Cf) padronização do material para uso do serviço público. 

Assim, em síntese, a reforma daspiana voltou-se, como disse Wahrlich (1974, 
p.67) para a "reorganização administrativa" exercendo as funções de organização 
e métodos, programação e execução orçamentária, administração de pessoal, 
administração de material. Era a prevalência dos meios, dos processos sobre os 
fins, na presunção de que ao se melhorar aqueles estes melhorariam. 
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Já modernização administrativa transcende o âmbito da organização, como disse 
ainda Wahrlich (1974), "se entende o processo de mudança social pelo qual as 
sociedades menos favorecidas procuram adquirir as características comuns às 
sociedades mais desenvolvidas" (p.68). Aqui cessa a relação causa-efeito, pois 
modernizar é ao mesmo tempo meios e fins. Moderniza-se o Estado, o governo, a 
administração para se chegar ao País, como ensinam Costa & Cavalcanti (1991). 
Entende-se, também, nesse sentido o uso do vocábulo por Mello e Sousa (1994, 
p.60). 

Vargas foi deposto em 1945 e o Estado Novo deixou de eXIstrr. Com ele, o 
respaldo autoritário para o movimento reformista. O DASP foi reorganizado, 
perdendo parte das suas atribuições. Ele entra em processo de esvaziamento. Daí 
em diante não conseguiu recuperar-se completamente. Não cessam, contudo, os 
movimentos reformistas. 

As tentativas fracassadas de reformas 

O DASP, com a volta de Vargas ao poder, em 1950, eleito pelo voto direto do 
povo, foi fortalecido. Participou do Plano SALTE (Saúde, Alimentação e 
Transporte) na sua implementação, elaborou e aplicou o estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União, transformado na Lei n° 1.711 de 28 de 
outubro de 1952, um instrumento de jurisprudência do pessoal estatutário de 
grande valor para o funcionalismo. O grande momento do DASP foi o pedido do 
Presidente Vargas para elaborar um novo projeto de reforma administrativa, que 
foi enviado ao Congresso Nacional, em 1953, para exame e aprovação. O texto 
foi arquivado, e o órgão central de administração do governo retomou às suas 
atividades regimentais à espera que o próximo governo pudesse a ele recorrer 
para uma outra tentativa de reforma do aparato burocrático. Os tempos eram 
outros, já não se faziam reformas de cima para baixo. O entendimento, a 
discussão e os conchavos políticos imperavam. O congresso tinha voz. 

Deve-se lembrar que Kliksberg (1988) produz uma análise crítica dos insucessos 
reformistas sustentados em duas perspectivas: a primeira, de que as decisões de 
alto nível são tomadas utilizando técnicas atrasadas e rudimentares; e a segunda, 
à desarticulação entre o poder central e formulador das políticas públicas e os 
órgãos responsáveis pela execução. Pode-se acrescentar uma outra perspectiva, 
aquela que diz respeito à dicotomia existente entre os poderes executivo e 
legislativo. 

Em 1956 Juscelino Kubitscheck assumiu a Presidência da República e buscou 
resgatar o projeto de reformas do último governo Vargas, criando a Comissão de 
Estudos e Projetos Administrativos - CEPA, através do Decreto n° 39.855, de 28 
de agosto de 1956. O relatório final dos estudos elaborados pela Comissão 
continha sugestões importantes, que foram utilizados nos movimentos reformistas 
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que se seguiram. Havia sugestões de caráter geral, recomendações quanto à 
estrutura da administração, quanto ao funcionamento da administração e quanto 
ao funcionamento da Presidência da República. 

Nas recomendações de caráter geral destacavam-se as seguintes sugestões: 

( a) diretriz para a descentralização da execução e a centralização do controle dos 
pro gramas de governo ~ 

(b) ativaçao do treinamento dos funcionários para prover a máquina 
governamental de maior eficiência~ 

(d) institucionalização do planejamento para possibilitar integrar os planos 
parciais elaborados por cada órgão em um plano geral orgânico, de longa 
duração~ 

( e) manutenção e a expansão do critério do mérito; 

(f) profissionalização do serviço público tomado como exemplo a homogeneidade 
e a alta qualificação do quadro de diplomatas do Ministério das Relações 
Exteriores~ 

(g) desburocratização do serviço público com a utilização das técnicas de 
organização e métodos. 

Com relação às recomendações abrangendo a estrutura do serviço público, as 
ações sugeridas envolviam apenas a criação e o desmembramento de unidades 
ministeriais, considerando-se o crescimento do País e a conseqüente 
diversificação das atividades de governo. 

Nas recomendações pertinentes ao funcionamento do servIço público pode-se 
destacar o seguinte: 

(a) pagamento dos funcionários feito pela rede bancária, com a justificativa de 
eliminação das enormes filas dos guichês do Ministério da Fazenda~ 

(b) modernização do sistema fmanceiro com melhor aparelhamento dos 
subsistemas fiscal, de crédito, e de tesouraria (pagamentos e repasses 
fmanceiros) . 

Quanto ao funcionamento da Presidência da República, as recomendações da 
CEPA englobaram a reorganização interna e o seu descongestionamento, com 
descentralização de muitas de suas atribuições. Foi, também, recomendado o 
fortalecimento do DASP para implementar a reforma. 
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o projeto do CEPA foi parar nos congestionados arquivos federais como o 
projeto Vargas, embora alguma coisa tenha sido feita. Registram-se apenas 
modificações de ordem estrutural, mesmo assim em parte, como lembra Wahrlich 
(1974), no aparato público federal, com a criação do Ministério de Minas e 
Energia e do Ministério da Indústria e Comércio. 

No que diz respeito à natureza da reforma, ao recorrer-se a Kliksberg (1988), 
quando este analisa as mudanças administrativas em diversos países da América 
Latina, que o conceito predominante nas modificações das estruturas formais 
passa pelo seguinte (p.65): 

Reformar o aparelho administrativo significa, fundamentalmente: 
eliminar ministérios que não se justificam, atingindo um número 
razoável deles; transferir funções de um ministério para outro; 
reformular os organogramas de numerosos órgãos; e rever 
procedimentos. 

Kliksberg cita países como a Venezuela, Brasil, Colômbia e Costa Rica onde 
foram tentadas reformas administrativas com essas características e "resultados 
inquietantes" (p.65). 

Nessa mesma linha de racioc1ll1o, Waharlich (1974), ao estudar as reformas 
administrativas do País desde os anos 30, define as suas características como 
sendo de "redefinição ou reformulação das atribuições das repartições, da 
racionalização de suas estruturas, métodos e normas de trabalho" (p.67), como já 
se disse, num nítido privilegiamento das tarefas meios, em detrimento daquelas 
que tratam das questões substantivas da organização. Observa, também, que a 
hipertrofia das norma de padronização e controle é debitada a essa referência. 

O Governo João Goulart, de efêmera mas atribulada duração, também buscou 
uma reforma administrativa. Criou a Comissão Amaral Peixoto, através do 
Decreto n° 51.705, de 14 de fevereiro de 1963, com o propósito recorrente de 
melhorar o sistema de funcionamento do governo federal. Deu-se status de 
Ministro, pela primeira vez, ao condutor de uma tentativa de reforma 
administrativa no País. 

Os grupos de estudo da Comissão revisaram os projetos anteriores, confrontando 
as propostas do passado, e prepararam um anteprojeto de lei que João Goulart 
encaminhou ao Congresso. Conforme Paiva Netto (1974), a reforma 
administrativa foi idealizada para ser aplicada no regime parlamentarista, então 
vigente. Como a história conta, nem o regime nem a reforma lograram êxito. 
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A reforma Castello Branco: o Decreto Lei 200 

A década de 60 revelou aguda crise econômica, política e social do País. 
Caracterizou-a intensa politização de estudantes, queda geral dos índices de 
crescimento econômico, aumento da inflação e corrupção política e 
administrativa. Jânio Quadros, político eleito Presidente da República por voto 
direto da população, frustou as esperanças de seus eleitores ao renunciar após 
sete meses de mandato. João Goulart, o vice, assumiu o governo. Acirraram-se os 
conflitos. A conseqüente foi o golpe militar de 31 de março de 1964, que depôs 
Goulart e implantou um regime militar de governo que se estenderia por vinte e 
seis longos anos. 

Ao instalar-se no poder, o Alto Comando da Revolução, integrado pelo General 
Arthur da Costa e Silva, Almirante Augusto Rademacker e Brigadeiro Nelson 
Corrêa de Mello, decretou o Ato Institucional na 1, de 9 de abril de 1964. Tal Ato 
estabelecia a prerrogativa para o Congresso eleger o Presidente da República. A 
15 de abril de 1964, o Congresso referendava o nome do General Humberto de 
Alencar Castello Branco para Presidente do Brasil. 

o golpe militar de 1964 retomou a modernização autoritária de 30 e intensificou 
o poder intervencionista do Estado. O poder do Presidente da República foi 
aumentado e a tecnocracia foi privilegiada. O Congresso não tinha mais funções 
relevantes a desempenhar, limitando-se a ratificar e a legitimar decretos do 
Executivo. O poder exercido por Vargas, via políticas assistencialistas, era agora 
exercido pelos militares, via tecnocracia. 

Logo no primeiro ano do governo do Marechal Castello Branco foi criada a 
Comissão Especial da Reforma Administrativa - COMESTRA, sob a presidência 
do Ministro Extraordinário para o Planejamento e Coordenação Econômica, 
Roberto de Oliveira Campos. A Comissão tinha a frnalidade de examinar projetos 
já elaborados, além de preparar e consolidar novos projetos considerados 
fundamentais para a obtenção de melhorias na produtividade da administração 
federal. A meta era adaptar a máquina administrativa ao novo papel a ser 
desempenhado pelo Estado na vida nacional. O plano de ação da COMESTRA 
envolvia o seguinte: 

(a) um projeto simplificado deveria para ser encaminhado ao Congresso 
Nacional, simplificado, de modo que a lei estaria restrita a um núcleo central 
de princípios, normas e autorizações de natureza legal, para o Poder 
Executivo apoiar-se e expedir os decretos e regulamentos indispensáveis à 
implementação da reforma desejada; 

(b) os estudos deveriam ser executados de forma a implantar-se a reforma por 
etapas; 
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(c) a descentralização seria a filosofia da reforma, de forma que os órgãos 
centrais cumpririam apenas as atribuições de direção, orientação e de caráter 
normativo; 

(d) a reforma deveria envolver necessariamente (i) a programação governamental; 
(ii) o orçamento-programa; (iii) os instrumentos de orientação para a receita, 
a despesa e a ação administrativa pertinente; e 

(e) o estabelecimento dos princípios de supressão de controles meramente 
formais, a promoção da coordenação entre os órgãos da administração 
pública, a valorização da função pública. 

Pouco mais de dois anos depois de iniciados os trabalhos da Comissão, estava 
pronto e aprovado o Decreto-Lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967, um 
instrumento de gestão dos negócios públicos. Composto de 215 artigos, em 14 
títulos, o Decreto-Lei tinha como princípios fundamentais, explicitados no título 
lI, o planejamento, a coordenação, a descentralização, a delegação de 
competências e o controle. Vislumbrava-se, aí, na descentralização e no 
planejamento, e par-a-par com o paradigma mecanicista, o orgânico. 

o planejamento, que seria adotado como uma função da maior importância para a 
administração, já constara das sugestões das tentativas de reformas anteriores. 
Assim, a ação governamental adotaria o planejamento que conduzisse ao 
desenvolvimento econômico-social do País e que deveria ser orientado de acordo 
com planos e programas. Os planos e programas compreenderiam o plano geral 
do governo, os programas setoriais e regionais de dimensão plurianuais, o 
orçamento-programa anuais e a programação financeira de desembolso. 

A coordenação adotaria como princípio fundamental a exigência de que os temas 
propostos pelo governo somente poderiam chegar à consideração do Presidente 
da República depois de examinados por todos os escalões do governo 
interessados. Desta forma, todas as divergências e exigências deveriam ser 
suplantadas pelos setores antes de chegar ao nível de decisão final. Seria a 
consagração da integração de todas as unidades governamentais. 

A descentralização administrativa, uma preocupação nacional desde há muito 
tempo, foi fixada no sentido macro da competência da organização pública 
brasileira para ser posta em prática na estrutura de poder da administração federal 
e nas competências estaduais e municipais. Significava, entre outras coisas, 
delimitar a função de direção e a de execução, transferir para os estados e 
municípios, através de convênios com o governo federal, a execução de muitas 
atividades, que descongestionariam o poder central, e transferir para a iniciativa 
privada, através de contratos, convênios ou outros instrumentos qUaisquer, a 
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execução de serviços e obras para os quais o governo apenas por tradição ou 
hábito cultural vinha exercendo. 

Passaria a exigir-se do administrador alto senso público na delegação da 
execução das atividades para concentrar-se meramente nas tarefas de supervisão, 
coordenação e controle. Romper com o passado, criar uma abordagem 
administrativa onde o processo decisório estaria atomizado seria a tarefa dos 
refonnadores. A delegação de competência seria o caminho natural a ser seguido 
para chegar-se à descentralização. O objetivo estaria na maior rapidez na tomada 
de decisão, pois estas iriam ocorrer junto aos acontecimentos. 

O último dos princípios da refonna enumerados, o controle, que sempre existiu 
em maior ou menor grau, deveria ser exercido em todos os níveis e em todos os 
órgãos. Nas atividades-meio, material, pessoal e orçamento, haveria uma estreita 
vinculação com a programação frnanceira. Quanto às atividades-fIm, o controle, 
relacionado à própria avaliação dos resultados, estaria direcionado para as chefIas 
diretamente ligadas à execução pelos órgãos de controle de cada sistema, da 
mesma fonna que a União, através de auditoria, exerceria sobre o dinheiro e bens 
públicos. 

Dentro da fIlosofIa da refonna, explicitada nos prinCIpIos fundamentais do 
Decreto-Lei 200, a administração pública foi classifIcada em direta e indireta. A 
primeira compreendia as instituições ligadas diretamente à Presidência da 
República e aos Ministérios. A segunda, as organizações com personalidade 
jurídica própria, denominadas autarquias, empresas públicas e sociedades de 
economia mista, supervisionadas e controladas pela União, mas com certas regras 
da iniciativa privada que incluíam, por exemplo, autonomia político
administrativa no gerenciamento dos negócios. 

À época, buscava-se evitar o crescimento desmesurado da máquina 
administrativa. Houve, então, estímulo à contratação de empresas privadas, o 
que, contraditoriamente, não impediu a expansão das organizações da 
administração indireta. Na década de 80, por exemplo, as empresas públicas, as 
autarquias e as sociedades de economia mista tinham alcançado números 
incontroláveis e a burocracia dimensão gigantesca. A administração indireta, 
composta por empresas públicas, autarquias, fundações, confonne mostrou 
Queiroz (1979), passou de 87 em 1969 para 181 em 1975. O crescimento dessa 
administração paralela é um indicador da continuidade dos programas de 
refonnas iniciados no País nos anos 50, que tiveram como causa as novas funções 
exercidas pelo Estado no modelo de desenvolvimento adotado. O fato deixa uma 
lição: nem todos os resultados, por mais racionais que sejam as escolhas, podem 
ser previstos. Não ensinou Herbert Simon que a racionalidade do ser humano é 
limitada? Inclue-se nos resultados não-desejados, o crescimento da corrupção. 
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Outra mudança importante viabilizada pelo Decreto-Lei 200 dizia respeito à 
possibilidade de órgãos do governo fazerem contratações de funcionários pelo 
regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, que rege o setor privado. 
Com esta medida buscava-se diminuir, até à extinção, os funcionários com 
estabilidade garantida pelo regime do Estatuto dos Funcionários Públicos. 
Esperava-se dar ao Estado poder para manter relações de trabalho que estivessem 
atreladas à produtividade. Assim, funcionários, já agora designados como 
empregados, poderiam ser admitidos ou demitidos na medida das necessidades de 
cada organização. 

O governo buscou, então, uma estratégia para a implantação da reforma, 
desencadeando esforços voltados, de um lado, para a descentralização e redução 
de rotinas, que chamou de "operação desemperramento" e, do outro, uma ampla 
campanha de divulgação junto ao público, interno e externo, dos objetivos da 
reforma. Chegou-se até a criar um canal de comunicação entre governo e público 
chamado de Plantão da Reforma, que recolheria as críticas e sugestões para 
serem encaminhadas aos órgãos públicos. Segundo Wahrlich (1974), este período 
compreendido entre 1967 e 1969, que considerou como a primeira fase da 
reforma, apoiou-se no Decreto na 61.383, de 19 de setembro de 1967, que 
instituiu o seguinte: 

(a) o Escritório da Reforma Administrativa - ERA . para orientar e coordenar a 
implantação da reforma, inclusive oferecendo assistência técnica aos 
ministérios e demais órgãos da administração federal; 

(b) a Comissão Central da Reforma - CERAF para acompanhar os trabalhos no 
âmbito geral do governo, sendo presidida pelo Ministro do Planejamento e 
integrada pelos Coordenadores da reforma dos demais ministérios; 

( c) a função de Coordenador da reforma com competência para acelerar as ações 
ao nível de cada ministério, exercida por um elemento designado pelo 
ministro Chefe da CERAF, em tempo integral e dedicação exclusiva. 

A segunda etapa da reforma, conforme tratada por Wahrlich, que vai de 1970 a 
1973, foi influenciada por dois importantes documentos, que vieram dar nova 
dimensão aos esforços do governo: as Metas e Bases para a Ação do Governo, 
aprovadas em setembro de 1970, e o 1 ° Plano Nacional de Desenvolvimento, 
decorrente da Lei na 5.727, de 4 de novembro de 1971, para ser executado no 
período de 1972/4. 

A estratégia passou a ser centrada na utilização da reforma como instrumento de 
melhoria da execução do programa do governo. Buscava-se eliminar os 
obstáculos à implementação dos projetos prioritários, através do fortalecimento 
do sistema de planejamento, do orçamento e da própria reforma administrativa. 
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A estratégia preconizada pelo governo para implantar a Reforma de 67, nesta 
segunda fase, estava fundamentada, segundo Wahrlich (1974), em uma 
concepção sistêmica, consistindo em um plano amplo e integrado de ação, 
privilegiando a independência e a interdependência das partes sob uma 
coordenação central. O plano seria executado de forma gradualista, por etapas, 
conforme as prioridades selecionadas, adotaria o seletivismo na execução, 
definindo-se prioridades para a alocação dos recursos escassos, e delegaria a 
uma instituição privada os trabalhos de assistência técnica aos órgãos que 
desejassem. Neste último caso, porém, haveria a necessidade de aprovação do 
ministério da respectiva unidade organizacional e do Ministério do Planejamento 
e Coordenação Geral- MPCG. 

Outro aspecto marcante da reforma iniciada em 1967 diz respeito ao papel de 
destaque assumido pelo elemento técnico, que passou a exercer papel relevante 
no centro decisório da administração. Foi a emergência de um novo poder no 
País: a tecnocracia. Tratado por Mello e Souza (1967) como um fator positivo no 
que diz respeito ao ritmo e a forma do desenvolvimento econômico do País, pois 
o elemento técnico é essencial para reagir satisfatoriamente à crescente 
complexidade do processo decisório. 

Poder-se-ia inferir, então, que o desenvolvimento acelerado do País naqueles 
anos, que ficou conhecido como o período do "milagre brasileiro", seria 
justificado, entre outros fatores, pelo surgimento desse poder paralelo, mas que, 
acima de tudo, recorrendo ainda a Mello e Souza, deveria ser considerdo a elite 
estratégica responsável pela fixação das diretrizes do desenvolvimento 
econômico brasileiro. 

A reforma Castello Branco, sem dúvida, diferenciou-se das reformas anteriores 
pela postura voltada para a ação, ao mesmo tempo em que descrevia as ações. Os 
princípios fundamentais foram as diretrizes governamentais. Os capítulos e 
artigos dispuseram sobre a funcionalidade e a instrumentalidade da reforma. 
Marcelino (1988), ao analisar os resultados alcançados na aplicação do Decreto 
lei 200, considerou, entretanto, que o processo gerou distorções setoriais e 
inadequações em face de concepções não ajustáveis à realidade brasileira, numa 
alusão de utilização de receitas prontas vindas de fora para dentro do País. O 
diagnóstico produzido por este autor buscou evidenciar as graves disfunções 
geradas e as conseqüentes que acarretaram na administração pública, e que 
podem ser sintetizadas da seguinte maneira: 

(a) como gerador de disfunção 

- ineficiência do planejamento governamental; 
- deficiência de mecanismos de implementação, coordenação e avaliação das 

ações de reforma/modernização dos órgãos; 
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- dissociação entre planejamento, modernização e recursos humanos; 
- atuação pouco integrada e coordenada de órgãos ligados à área da reforma; 
- pouca prioridade dada à área de recursos humanos. 

(b) como conseqüencias 

- escapismo: multiplicação de órgãos e entidades públicas; 
- marginalização do funcionalismo público; 
- descontinuidade administrativa; 
- enfraquecimento da imagem do DASP, com perda de poder e status. 

Motta (1987) também alerta para os cuidados que se deve ter na utilização de 
práticas formuladas nos países mais avançados que, se utilizados "sem critérios 
prévios de relevância e sem garantia de sua aplicabilidade" (p.7), poderão 
constituir-se num elemento inibidor e contrário ao atingimento das metas 
estabelecidas. 

A institucionalização do planejamento governamental foi uma das maiores 
contribuições para a administração pública legada pela reforma Castello Branco. 
Isto foi conseguido, em parte, com a colaboração da Fundação Getulio Vargas 
que assinou convênio de âmbito geral de cooperação técnica com o governo 
através do Escritório de Reforma Administrativa - ERA, de forma que os 
diferentes ministérios poderiam solicitar assessoria sem precisar alocar recursos 
fmanceiros e passar pelo trâmite da concorrência pública específica. 

o Convênio Geral de Cooperação Técnica foi assinado pela FG V e o MPCG, em 
8 de março de 1971, com prazo de execução de três anos. Para desenvolver o 
projeto, a FGV criou a Coordenação de Assistência Técnica da Reforma 
Administrativa - CATRA. As cláusulas-padrão dos acordos de assistência 
técnicas fundamentavam o fortalecimento da função planejamento, como pode-se 
constatar na cláusula a seguir, transcrita de Wahrlich (1974, p.53): 

o Ministério criará unidade permanente integrada em seu sistema 
superior de Planejamento, Orçamento e Reforma Administrativa, e 
através do qual os técnicos da FGV prestarão assistência técnica. 

Não só o planejamento foi beneficiado, pois diversos órgãos públicos 
promoveram a reforma administrativa prescrita pelo Decreto n° 200. Wahrlich 
(1974) cita três importantes projetos de reformas a merecer destaque especial: o 
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, assistido pela 
FGV, o do Departamento de Correios e Telégrafos - DCT, transformado em 
empresa pública, e o do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 
transformado em fundação, os dois últimos através de consultoria contratada no 
mercado nacional e internacional. 
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o convênio citado e, em conseqüente os acordos fIrmados, expiraram em 3 1 de 
julho de 1973, não tendo sido renovados. De acordo com o entendimento de 
Wahrlich (1974), a CATRA poderia ter sido uma alternativa para a sustentação 
da reforma, que acabou esvaziando-se com a instalação do novo governo 
em 1974. 

o último general-presidente a governar o País, João Baptista Figueiredo, período 
1979-85, retomou o processo reformista iniciado pelo Decreto Lei n° 200, mas 
direcionado exclusivamente para a simplifIcação da burocracia pública. Era a 
bandeira lançada pela operação desemperramento no período 1967/69, que 
retomou ao palco das atenções do governo. 

Foi chamado Hélio Beltrão, ex-Ministro do Planejamento e quem de fato 
deflagrou a reforma de 67, para conduzir o processo. Beltrão lançou um termo 
dificil e novo para caracterizar toda a operação que desencadeou: 
desburocratização. Assim, desburocratizar seria tomar uma posição política 
corajosa para eliminar uma série de preconceitos e hábitos arraigados na 
administração pública, que causa o seu emperramento, produz gigantismo e 
difIculta a vida do cidadão. 

Desta forma, o governo assinou o Decreto n° 83.740, de 18 de julho de 1979, 
instituindo o Programa Nacional de Desburocratização com o objetivo de 
simplifIcar o funcionamento da administração pública, orientado para0 seguinte 

(a) melhoria do atendimento do usuário~ 

(b) redução da intervenção do governo nas atividades dos cidadãos e dos 
empresários~ 

(c) agilização da execução dos programas federais; 

(d) substituição, sempre que possível, do controle prévio pelo acompanhamento~ 

(e) intensifIcação dos trabalhos da reforma de que trata o Decreto Lei n° 200~ 

(f) fortalecimento do sistema da livre empresa, favorecendo a empresa nacional; 

(g) impedimento do crescimento da máquina administrativa~ 

(h) acompanhamento do crescimento desnecessário das empresas públicas, 
promovendo, quando possível, a transferência do controle para o setor 
privado. 
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o texto da lei posicionou, ainda, o responsável pela implementação da reforma no 
cargo de Ministro Extraordinário, status antes alcançado apenas pelo senador 
Amaral Peixoto, que presidiu a COMESTRA. 

o programa constituiu-se, na verdade, em uma grande ação de marketing 
político, centrada na figura de Hélio Beltrão como o agente da mudança que o 
País passaria a viver. Buscou-se mudar a mentalidade existente segundo a qual 
todos mentem, até prova em contrário. Visou, de um lado, o mais humilde sempre 
pressionado pelas dificuldades de conseguir dos órgãos do governo os beneficios 
a que tem direito e, do outro, o empresário e suas dificuldades manifestada nas 
exigência burocráticas descabidas. 

A primeira medida prática do programa de desburocratização foi o dispositivo 
legal assinado pelo Presidente, cancelando os débitos de valor originário igualou 
inferior, em moeda da época, a Cr$ 1.000,00, inscritos como dívida ativa da 
União. Foram cancelados os débitos de mesmo valor relativos a imposto sobre 
produtos industrializados, imposto sobre importação e multa de qualquer natureza 
prevista na legislação existente. Entretanto, de grande impacto na opinião 
pública, foi o cancelamento da necessidade de reconhecimento de firmas para os 
pedidos dos cidadãos que tramitam na administração pública, direta e indireta. 

A segunda medida foi referente ao próprio desenvolvimento do programa e que 
se baseou nos dispositivos do Decreto 200, que trata da descentralização 
administrativa. O texto tratou especificamente da necessidade dos órgãos da 
administração direta e indireta, e das fundações, de promoverem as atividades de 
descentralização mediante redefrnição ou delegação de competência. Buscava-se 
liberar os órgãos de direção das atividades de mera formalização de atos 
administrativos, assim como delegar competência às unidades executantes de 
tomarem decisão local. Como se disse, a reforma ficou limitada ao próprio nome, 
foi uma luta empreendida contra o papelório. 

De qualquer forma, reformas foram feitas no aparato burocrático brasileiro. 
Órgãos foram criados e depois reformados, outros foram extintos, modelos 
diferenciados de gestão dos negócios públicos foram adotados, num processo 
cíclico determinado pela assunção de cada governo. O DNER, criado na década 
de 30, não fugiu à regra: foi organizado segundo os preceitos ditados pelo DASP; 
depois foi reorganizado obedecendo os princípios do Decreto lei n° 200/67. 

O capítulo que se segue, mostrará como surgiu e como foi organizado o DNER. 
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CAPÍTULO 111 

DE ONDE SURGIU O DNER? 

A história moderna do rodoviarismo no Brasil tem o seu marco no Governo do 
Presidente Washington Luís Pereira de Souza, que sancionou a Lei n° 5.141, de 5 
de janeiro de 1927, criando o Fundo Especial para Construção e Conservação de 
Estradas de Rodagem Federais. Tal Fundo era constituído de um percentual, 20% 
ad vaiarem, sobre os impostos de importação de gasolina, veículos automotores, 
pneumáticos, câmaras de ar, rodas, motocicletas, bicicletas, acessórios de 
automóveis. A mensagem presidencial enviada ao Congresso N acionai junto do 
projeto da mencionada lei apresentava a questão rodoviária nos seguintes termos, 
conforme transcreve Bittencourt (1960, p.28): 

Governar é povoar; mas não se povoa sem abrir estradas. É essa a 
campanha que ora se começa. 

o produto da arrecadação do Fundo Especial para Construção e Conservação de 
Estradas Federais ficaria disponível ao Ministério da Viação e Obras Públicas, 
para a execução de obras rodoviárias. Essa circunstância permitiu ao Ministro de 
Viação e Obras Públicas, Victor Konder, formar a Comissão de Estradas de 
Rodagens Federais, subordinada à Inspetoria Federal de Estradas do Ministério, e 
dar início à implantação de duas obras da maior relevância para a então Capital 
da República, situada no Rio de Janeiro, que foram as estradas Rio-Petrópolis e 
Rio-São Paulo. 

As obras das estradas Rio-São Paulo (trecho fluminense) e Rio-Petrópolis foram 
iniciadas imediatamente após a criação da Comissão, em 25 de maio de 1927, 
chefiada pelo engenheiro Joaquim Thimóteo Penteado, que teve como auxiliares 
nas frentes de trabalho os engenheiros Philúvio de Cerqueira Rodrigues, Rio-São 
Paulo, e Ângelo Nicoláu Maria Crosato, Rio-Petrópolis, nomes que se tomariam 
referência da engenharia rodoviária brasileira. Cerca de um ano e meio depois, 
em tempo recorde de construção, as rodovias foram inauguradas e Oliveira 
(1986), historiadora do rodoviarismo nacional, reproduziu uma carta do 
Presidente Washington Luís a um amigo, marcando esse período, ainda 
romântico, como o início do desenvolvimento rodoviário no País, contendo o 
seguinte (p.85): 

A Estrada Rio-São Paulo foi inaugurada em maio de 1928 (dia 5) e a 
Rio-Petrópolis, em agosto do mesmo ano (dia 25). Foram as duas 
construídas em menos de um ano e meio, havendo, entretanto, que se 
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providenciar tudo, nesse curto espaço de tempo. Assim, preparou-se a 
aquisição de material necessário, bem como a organização do pessoal, 
o provimento de recursos pecuniários, havendo, ainda, que se vencer a 
hostilidade, incompreensível, existente contra o rodoviarismo. Foi tudo 
num tempo que se governava abrindo estradas. Para isto teve a 
felicidade de encontrar engenheiros competentes e probos que, nos frns 
das contas, são os autores das obras úteis. 

o Governo de Washington Luís, simbolizado pelo lema "Governar é Abrir 
Estradas", afora todos os esforços e medidas tomadas nessa direção, não cogitou 
da criação de uma organização pública especializada e permanente necessária 
para gerenciar o setor rodoviário, que começava a tomar forma no País. Ficou ao 
nível de uma Comissão, organizada em condições elementares, mas que, é 
possível dizer, constituiu a gênese do Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem - DNER, órgão que se tomaria símbolo do desenvolvimento rodoviário 
nacional. 

ODNER 

o ambiente sócio-político-econômico conturbado da década de 1920, marcado na 
Europa pela ascensão da República de Waimar e nos Estados Unidos da América 
pelo crack da Bolsa de Valores de Nova Iorque, emoldurou o palco brasileiro 
para a Revolução de 1930. Assim, em 3 de outubro de 1930, teve início o 
movimento revolucionário que marcou o fIm da República Velha e modifIcou 
profundamente as bases político-administrativa da Nação. O Presidente 
Washington Luís foi deposto e instalou-se o Governo Provisório de Getulio 
Vargas. 

Ao assumir o Governo Provisório Vargas baixa uma série de medidas e entre elas 
extingue, em 6 de janeiro de 1931, a Comissão de Estradas de Rodagem 
Federais, que é transformada em uma Seção da Inspetoria Federal de Estradas do 
Ministério da Viação e Obras Públicas. Mais tarde, através do Decreto n° 20.853, 
de 26 de dezembro de 1932, o Fundo Especial para Construção e Conservação de 
Estradas de Rodagem Federais também foi extinto produzindo um duro golpe no 
setor rodoviário, que desde o IH Congresso Nacional de Estradas de Rodagem, 
realizado no Rio de Janeiro, em outubro de 1924, já pedia a criação de uma 
repartição federal de estradas de rodagem e fundos vinculados para o 
desenvolvimento do setor. 

O País não poderia conviver sem um órgão rodoviário e, através do Decreto n° 
24.497, de 29 de junho de 1934, foi aprovado o Plano Geral de Viação Nacional, 
e a conseqüente recriação da Comissão de Estradas de Rodagem Federais, com 
os antigos encargos e denominação. No ano anterior, já havia sido criada uma 
Comissão de Estudos Rodoviários para promover os estudos visando a 
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estruturação de um departamento especializado, integrante do Ministério da 
Viação e Obras Públicas. 

Assim, em 31 de julho de 1937, através da Lei n° 467, o Presidente Getulio 
Vargas transformou em departamento autônomo a Comissão de Estradas de 
Rodagem Federais, que passou a constituir o Departamento Nacional de Estradas 
de Rodagem - DNER, cuja Lei defInia, no seu Artigo 2, a competência da nova 
repartição rodoviária federal (Ministério da Viação e Obras Públicas, 1962, p.55-
6): 

a) estudar, organizar e, periodicamente, rever para aprovação do Poder 
Legislativo, o plano geral das estradas de rodagem nacionais, que 
fIcará sob sua direção e execução; 

b) executar ou fIscalizar todos os serviços técnicos e administrativos 
concernentes a estudos, projetos, orçamentos, locação, construção, 
conservação, reconstrução e melhoramentos das estradas de 
rodagem nacionais, inclusive pontes e obras anexas; 

c) organizar, rever quando necessário e submeter à aprovação do Poder 
Executivo o regulamento do tráfego rodoviário interestadual e 
promover, por entendimento com os poderes estaduais e 
muruclpaIS, a uniformização dos regulamentos do tráfego nas 
estradas; 

d) fIscalizar e exercer a polícia das estradas nacionais, quer 
diretamente, quer por delegação aos governos, ou departamentos 
rodoviários dos Estados encarregados da sua conservação e 
conceder, regulamentar e fIscalizar os serviços de transporte 
coletivo nas estradas de rodagem; 

e) promover, patrocinar ou auxiliar congressos nacionais de estradas de 
rodagem, bem como os internacionais que se realizarem no Brasil e 
representar o Governo da União em idôneas associações de 
estradas de rodagem e propor-lhes as leis que devem regulamentar, 
alterar, modifIcar e ampliar a presente lei; 

f) prestar ao Governo informações em todos os assuntos pertinentes a 
estradas de rodagem e propor-lhe as leis que devem regulamentar, 
alterar, modifIcar e ampliar a presente lei; 

g) exercer quaisquer atividades compatíveis com as leis tendentes ao 
desenvolvimento da viação de rodagem; 
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h) promover entendimentos com os Estados, a fim de projetar a rede 
geral de estradas de rodagem do País. 

A referida Lei criou os cargos da nova repartição, que seriam providos por 
serventuários, extranumerários ou em comissão que compunham a extinta 
Comissão de Estradas de Rodagem Federais, mediante concurso de títulos 
organizados pelo Conselho Federal do Serviço Público Civil, precursor e embrião 
do Departamento Administrativo do Pessoal Civil - DASP, "depois de exame de 
sanidade" do indivíduo. Estipulou, também, no Artigo 8°, o prazo de seis meses 
para que fosse aprovado o regulamento interno do DNER. 

Galileo Antenor de Araújo ingressou na Comissão de Estradas de Rodagem 
Federais, em 1933, como desenhista, conforme relatou na entrevista para este 
trabalho. Ao formar-se em engenharia civil pela Escola Politécnica do Largo de 
São Francisco, do Rio de Janeiro, em 1934, passou para o quadro de engenheiro 
por concurso de títulos, nesse mesmo ano. Como disse, a Comissão de Estradas 
trabalhava no Edificio A Noite, na Praça Mauá. Teve como primeiro chefe o Df. 
Pimenta da Cunha, "homem competente", como fez questão de frisar, do qual 
recebeu os incentivos para prosseguir na área da engenharia rodoviária. Em 1935 
foi trabalhar com o engenheiro residente da Estrada Rio Petrópolis. "Naquele 
tempo se fazia tudo; quase nada era contratado, somente a construção de 
pontes. Eram sete turmas de pavimentação que trabalhavam comigo ", relatou. 

A entrevista do Df. Galileo, como ficou conhecido no DNER, onde trabalhou de 
1933 a 1981 até ser aposentado compulsoriamente aos setenta anos de idade, tem 
um significado histórico extraordinário, pois foram quarenta e oito anos de vida 
dedicados ao órgão e ao desenvolvimento da tecnologia rodoviária do País. Veja
se o seu relato: 

Em 1938, o Departamento (como ele trata o DNER) mandou-me para 
Leopoldina, Minas Gerais, trabalhar na construção da estrada Rio
Bahía. Foi uma maravilhosa experiência. Em 1939, fui escolhido pelo 
DASP, talvez por dominar um pouquinho de inglês, para participar de 
um programa de treinamento nos Estados Unidos. Era um grupo de 
técnicos brasileiros de diferentes especialidades, mandados para se 
especializarem lá. Lembro-me de uma moça do DASP, participante do 
programa, chamada Beatriz (Wahrlich), que mais tarde tornou-se 
professora da Fundação Getulio Vargas. O DASP dava a maior 
ênfase à capacitação de pessoal. 

E continuou: 

Viajei sozinho para Washington. O meu salário não permitiu pagar a 
passagem da minha esposa. Fiquei um ano estagiando no laboratório 
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do Federal Highway Administration. Aprendi tudo de mais avançado 
na época em ensaios de solos e asfalto. À noite, frequentava, como 
ouvinte, um curso de administração rodoviária na Universidade 
George Washington. Quando fui para os Estados Unidos já existia 
uma seção de pavimentação no Departamento, mas não existia 
laboratório. Criou-se, então, em São Cristóvão, um laboratório de 
solo, concreto, asfalto. O Laboratório Central do Departamento, 
devidamente estruturado, foi criado no Governo Dutra, sendo Diretor 
Geral o Engenheiro Saturnino Braga. Mais adiante, em 1957, sob a 
direção de Régis Bittencourt, foi projetado um novo laboratório, em 
Parada de Lucas, onde está até hoje. Era o mais moderno e bem 
aparelhado do Pais. Lá fiquei toda a minha vida. 

Galileo foi o engenheiro que instituiu a pesquisa rodoviária no âmbito do DNER. 
Criou e chefiou a Divisão de Pesquisas e Nonnas Técnicas, em Parada de Lucas, 
até assumir a vice diretoria do Instituto de Pesquisas Rodoviárias, quando este 
Instituto transferiu-se da alçada do Conselho Nacional de Pesquisa - CNPQ para 
o âmbito do DNER, na metade dos anos setenta. Homem culto, modesto, falando 
inglês e alemão com desenvoltura, exerceu na vida profissional apenas esses dois 
cargos de confiança. Ainda vivo, tem um busto de bronze na entrada da Divisão 
de Pesquisas, como reconhecimento do seu trabalho, mandado instalar por 
colegas e funcionários. 

As bases do desenvolvimento rodoviário brasileiro 

o engenheiro Yeddo Fiuza, o primeiro diretor geral do DNER, definiu em 
trabalho publicado (Fiuza, 1945) as três medidas do Governo Vargas que 
marcaram e transfonnaram profundamente a prática rodoviária do País: 

1°) a criação do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, em 
31 de julho de 1937; 

2°) a instituição do Fundo Rodoviário para auxílio aos Estados e Municípios, em 
21 de setembro de 1940; 

3°) o estabelecimento de um Plano Rodoviário Nacional, em 20 de março de 
1944. 

Estas medidas caracterizaram o modelo de administração a ser seguido, na fonna 
combinada de três elementos intangíveis: a organização, centrada do DNER; os 
recursos, captados através do Fundo Rodoviário; e o plano, definido pelo Plano 
Rodoviário Nacional. 
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Evidentemente, o modelo teórico de administração rodoviária idealizado precisou 
passar por alterações e complementações para tomá-lo factível, pois, naquele 
tempo, tudo era novo e experimental. 

Desta forma, o DNER, que tinha a sua atividade limitada às escassas verbas 
incluídas no Orçamento Geral da União, e portanto sem condições de exercer a 
sua competência no âmbito nacional, carecia, ainda, da regulamentação 
preconizada na Lei que o criou. 

Quanto ao Fundo Rodoviário para auxílio aos Estados e Municípios, a sua 
operacionalização mostrou-se complexa, pois exigia que os estados, o Distrito 
Federal e o Território do Acre organizassem e regulamentassem os seus serviços 
administrativos e fiscais, a fim de se obter os dados estatísticos relativos aos 
consumos de gasolina, querosene e outros derivados em seus territórios, para daí 
calcular-se a cota-parte do imposto a que cada um faria jús. De outro lado, não 
havia o entrosamento entre essas unidades da federação e a repartição federal 
para integrar as redes rodoviárias regionais e a federal. Por fim, os estados, 
municípios e o Território do Acre não dispunham, com exceção do Estado do Rio 
Grande do Sul, de órgãos rodoviários específicos para a implementação dos 
programas rodoviários. 

Já o Plano Rodoviário Nacional, elaborado por uma comissão designada pelo 
Presidente da República, através do Decreto 12.747, de 30 de julho de 1943, e 
presidida pelo Diretor Geral do DNER, foi considerado um extraordinário 
instrumento de planejamento governamental pronto para ser implementado. As 
suas linhas básicas estabeleciam o seguinte: 

(a) evitar, tanto quanto possível, a superposição de rodovias aos trechos 
ferroviários existentes ou com previsão de construção; 

(b) aproveitar os trechos rodoviários já existentes ou em projetos dos planos 
rodoviários estaduais; 

( c) considerar trechos rodoviários de caráter nacional, segundo os conceitos 
definidos no Plano; 

(d) estabelecer, no interior do País, as ligações mais convenientes da Rede 
rodoviária Nacional com a infra-estrutura das rotas aéreas comerciais e 
postais, nos pontos adequados. 

Para dar consistência aos efeitos de seus dispositivos, ficou estabelecido que 
seriam classificadas como rodovias federais aquelas enquadradas nos seguintes 
critérios: 
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(a) as que atravessavam total ou parcialmente os territórios de duas ou maIS 
unidades da Federação; 

(b) as que se dirigiam para as fronteiras do País ou se desenvolviam ao longo de 
cento e cinquenta quilômetros desta; 

( c) as que detinham acesso aos portos marítimos, fluviais ou lacustres de 
concessão federal; 

(d) as que apresentavam interesse geral, militar, administrativo; 

(e) as que se destinavam a ligações panamericanas; 

(f) e, além dessas linhas-troncos, as indispensáveis linhas transversais ou ligações 
entre os troncos. 

Desta forma, as estradas federais do Plano Nacional de Viação foram grupadas 
de acordo com a seguinte classificação: 

(a) rodovias longitudinais: aquelas que se estendiam no sentido Norte-Sul; 

(b) rodovias transversais: aquelas que predominavam no sentido Leste-Oeste; 

(c) rodovias de ligação: aquelas que ligavam pontos importantes de duas ou mais 
rodovias. 

Esses três grupos de rodovias tiveram suas extensões calculadas e plotadas em 
mapa rodoviário específico, que em 23 de março de 1944 apresentava a seguinte 
configuração: 

(a) rodovias longitudinais: 21. 016 km; 

(b) rodovias transversais: 14.291 km; 

(c) rodovias de ligação: 3.148 km. 

Do total alcançado de 38.491 km de rodovias, foram deduzidas 2.917 km de 
rodovias superpostas, ou seja, aquelas contadas em dobro, perfazendo a rede 
rodoviária federal de então 35.574 km. O Plano aprovado listou cada estrada, 
existente ou planejada, indicando ponto de passagem, extensão e nome da 
rodovia, bem como os seus pontos extremos. Embora possa parecer, hoje, um 
planejamento bastante limitado, foi um grande passo para um País carente, que 
buscava organizar uma rede de transportes em bases científicas. 
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Em 29 de outubro de 1945, o Presidente Getulio Vargas foi deposto, acabando o 
Estado Novo. Assumiu a Presidência da República o Ministro do Supremo 
Tribunal Federal José Linhares, que governou provisoriamente até 31 de janeiro 
de 1946. Foi, então, que surgiu o grande nome do rodoviarismo nacional, o 
homem que deu consistência às medidas tomadas anterionnente e complementou 
o modelo rodoviário do País, e que da seguinte fonna foi apresentado por 
Bittencourt (1960, p.42): 

Para felicidade do rodoviarismo nacional, num período de emergência 
transitória do Governo José Linhares, surge no Ministério da Viação e 
Obras Públicas uma nova mentalidade receptíve1 dos empreendimentos 
de sadio patriotismo: O Professor MAURÍCIO JOPPER T DA SILVA, 
de renome bastante conhecido. 

A Lei Joppert 

O Ministro Maurício J oppert teve a percepção de que os atos legais e 
administrativos aprovados não eram suficientes para a concretização de uma 
política rodoviária que pudesse contribuir para o desenvolvimento nacional. O 
DNER, embora criado em 1937, ainda não havia sido organizado estruturalmente, 
e nem mesmo contava com um regimento interno para delimitar as áreas de 
atuação. O Fundo Rodoviário dos Estados e Municípios apresentava, de um lado, 
problemas operacionais; de outro, limitava a atuação do DNER. O Plano 
Rodoviário, em face dessas questões, não apresentava possibilidade de ser 
executado. 

Maurício J oppert buscou reverter a situação fazendo rever todos os instrumentos 
legais praticados até aquela época, o que resultou no Decreto Lei n° 8.463, de 27 
de dezembro de 1945: a Lei Joppert, um extraordinário instrumento de 
administração rodoviária. 

A Lei Joppert, em linhas gerais, reorganizou o DNER, na fonna de "pessoa 
jurídica, com autonomia administrativa e financeira", e criou o Fundo Rodoviário 
Nacional - FRN, destinando recursos para a construção, conservação e 
melhoramentos rodoviários. 

O seu Capítulo I estabeleceu os frns e caráter do DNER, que teria a sua 
competência ampliada para uma atuação não só ao nível da malha rodoviária 
federal, mas também para executante de uma política rodoviária nacional 
envolvendo as outras esferas estaduais e municipais de poder. No rol de suas 
competências destacam-se o seguinte: 
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(a) executar ou fiscalizar todos os serviços técnicos e administrativos referentes a 
estudos, projetos, orçamentos, construção das estradas compreendidas no 
Plano Rodoviário Nacional; 

(b) realizar estudos, pelo menos de cinco em cinco anos, necessários à revisão do 
Plano Rodoviário Nacional; 

(c) promover a revisão do Código Nacional de Trânsito, sempre que necessário; 

( d) auxiliar financeiramente aos estados, territórios e Distrito Federal no 
desenvolvimento de sistemas rodoviários regionais; 

(e) propor ao Governo alterações nas leis que tratam sobre viação rodoviária, 
inclusive na presente, sempre que se fizer necessário, principalmente em 
relação ao seguinte: à indenização de danos derivados da entrada de agentes 
das administrações rodoviárias nas propriedades privadas para a realização de 
estudos; à desapropriação; ao abandono e fechamento de estradas; à 
responsabilidade das administrações rodoviárias por acidentes conseqüentes 
de defeitos de construção e conservação das estradas; à concessão de 
estradas de rodagem a empresas particulares. 

Ficou, também, estabelecido que o DNER deveria ter a seguinte conformação 
organizacional: 

I. Órgãos de caráter deliberativo 

(a) Conselho Rodoviário: poder máximo decisório do DNER, a quem caberia dar 
a orientação superior dos assuntos relevantes do Órgão, sendo constituído da 
seguinte forma: 

- um Presidente, engenheiro civil, indicado pelo Presidente da República e 
estranho aos quadros do funcionalismo federal; 

- um representante do Estado-Maior do Exército; 
- um representante do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio; 
- um representante do Ministro da Fazenda; 
- um representante da Federação Brasileira de Engenheiros; 
- um representante da Escola Nacional de Engenharia da Universidade do 

Brasil; 
- o Diretor Geral do DNER. 

(b) Conselho Executivo: poder decisório ao nível de questões de interesse 
operacional do DNER, e a quem competiria, também, manifestar-se, em 
primeira instância, nos assuntos da competência do Conselho Rodoviário, 
composto da seguinte forma: 
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- Diretor Geral 
- Chefes de Divisões, Seções e Serviços Técnicos; 
- Procurador Judicial; 
- Chefe dos Serviços Administrativos. 

H. Órgão fiscal 

De Delegação de Controle: poder externo de fiscalização sobre a administração 
financeira do DNER, com atuação permanente dentro do Órgão, constituído por: 

- um contador da Contadoria Geral da República; 
- um funcionário do Tribunal de Contas; 
- um funcionário do Departamento de Administração do Ministério de 

Viação e Obras Públicas 

IH. Órgãos internos executivos 

- Diretoria Geral 
- Divisões e Serviços Técnicos; 
- Procuradoria Judicial; 
- Serviços de Administração. 

Como mencionado, a Lei Joppert criou também o Fundo Rodoviário Nacional -
FRN, em substituição ao Fundo Rodoviário para auxílio aos Estados e 
Municípios, de 21 de setembro de 1940 que, de dificil operacionalização, não 
possibilitava ao Governo Federal exercer uma atuação direta ou coordenadora 
sobre a aplicação dos recursos. O novo tributo, constituído de recursos 
provenientes da arrecadação do Imposto Único sobre Combustíveis e 
Lubrificantes Líquidos e Gasosos - IUCLLG, importados e produzidos no País, 
reservava 40% da receita para o DNER e os restantes 60% para serem rateados 
entre os Estados, Territórios e Distrito Federal, proporcionalmente ao consumo 
(36%), à população (12%) e à superficie (12%). 

Essa nova repartição tributária permitiu uma ação mais efetiva do Governo 
Federal, através do DNER, na execução direta dos projetos de interesse nacional 
e inter-regional. Por outro lado, a lei assegurou ao DNER uma ação coordenadora 
sobre os investimentos locais e regionais, pois os Estados ficaram obrigados a 
subordinar as suas atividades a um Plano Rodoviário, aprovado pelo DNER, 
como pré-condição para a liberação das cotas-parte do FRN. Além do mais, os 
Estados também ficaram obrigados a prestar contas ao DNER da aplicação dos 
recursos recebidos provenientes do FRN. O não-cumprimento das exigências 
referidas, e de outras de menor importância, implicaria a suspensão das 
transferências das cotas-parte aos Estados inadimplentes. 

36 



Quanto ao DNER, ficou estabelecido na lei que, no mínimo 30% da sua cota do 
FRN deveria ser aplicada em obras de pavimentação, melhoramentos de traçados, 
reforços de obras de arte especiais e acessos a cidades e a rodovias estaduais, e 
10% na construção ou pavimentação das estradas que se construíssem para 
substituir os trechos ferroviários federais comprovadamente antieconômicos. 
Idênticas obrigações foram estendidas para os Estados. 

Dois dispositivos da Lei J oppert são citados na literatura rodoviária como sendo 
de grande importância para o desenvolvimento do setor: o primeiro foi a 
competência do para DNER delegar aos Estados, mediante convênio, os encargos 
da construção, da conservação e do policiamento das estradas federais; e o 
segundo estabeleceu que o DNER deveria organizar anualmente as Reuniões das 
Administrações Rodoviárias- RAR, reunindo todos os órgãos rodoviários do País 
e os técnicos interessados. A prática desses dois dispositivos legais propiciou um 
estreito relacionamento entre as diferentes agências rodoviárias, de um lado, e um 
processo contínuo de transferência de tecnologia, do outro. 

A Lei Joppert foi o fecho, e a mais importante das leis, de um conjunto de 
medidas legais adotadas no Governo de José Linhares, que possibilitou ao setor 
rodoviário brasileiro organizar-se racionalmente. Assim, como anteriormente já 
havia sido aprovado o Regimento do DNER, através do Decreto n° 20.164, de 7 
de dezembro de 1945, e com a aprovação do Plano Rodoviário Nacional no fmal 
do Governo de Vargas, compôs-se o cenário organizacional do setor. 

o Plano Rodoviário Nacional - PRN, referido, constituiu-se um importante 
instrumento de planejamento governamental, pois estabeleceu as diretrizes 
adotadas pelas agências rodoviárias na formulação de seus programas do setor 
rodoviário. Já o que diz respeito ao Regimento Interno do DNER, somente 
aprovado oito anos após a sua criação, configurou-se no instrumento 
administrativo básico do órgão, organizado segundo os princípios burocrático
racionais do DASP, que imperava no aparato público da época. 

No contexto daspiano, o regimento do DNER foi organizado em sete capítulos e 
39 artigos, estabelecendo desde a sua finalidade como órgão público até o horário 
de funcionamento. No capítulo II, intitulado "Da organização", verifica-se que o 
DNER foi composto pelas seguintes unidades técnico-adminitrativas: 

- Divisão de Estudos e Projetos - DEP 
- Divisão de Construção e Conservação - DCC 
- Laboratório Central - LC 
- Serviço de Equipamento Mecânico - SEM 
- Distrito Rodoviário - DR 
- Serviço de Administração - SA 
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Verifica-se, também, que o Órgão seria dirigido por um Diretor Geral, que teria 
um Secretário e poderia designar um engenheiro para atuar como Assistente 
Técnico~ as Divisões teriam Diretores setoriais e o Laboratório Central, os 
Serviços Administrativos e Distritos Rodoviários teriam chefes. No que tange às 
Divisões, aos Distritos e aos Serviços, seriam compostos por Seções e Setores 
com chefes designados na forma do Regimento. 

Um aspecto interessante constante do Regimento diz respeito à lotação do 
DNER. Nele consta o seguinte (Ministério da Viação e Obras Públicas, 1962, 
p.145): 

Art. 35. - O DNER terá a lotação que for aprovada, de acordo com a 
legislação vigente. 

Parágrafo único. - Além do pessoal constante da lotação, o DNER 
poderá ter pessoal extranumerário. 

A ambiguidade na forma de definir a lotação e contratação de pessoal propiciou 
aos dirigentes do DNER arregimentar pessoas para os seus quadros de diferentes 
maneiras. O depoimento de Manoelino Mattos de Andrade para este estudo, é 
bastante ilustrativo: 

Em 1945, com doze anos de idade, entrei para o DNER, na 
Residência de Vitória da Conquista, como Aprendiz de la Classe. Era 
extranumerário. Cuidava da limpeza e arrumação da Residência, era 
uma espécie de contínuo. Estava-se construindo a Rio-Bahía. Tenho 
até hoje a carteira funcional. Muito me orgulho daquela época. Devo 
ao DNER a minha formação. Transferi-me para o Rio de Janeiro, 
depois de quatro anos, para estudar no Colégio Pedro lI. Em 1962, 
formei-me em engenharia civil pela Escola Nacional de Engenharia -
ENE, da Universidade do Brasil. Pedi demissão do quadro de nível 
médio e fui admitido como engenheiro especialista temporário. 

Manolo, como é tratado no DNER, falou também sobre a organização: 

o DNER, daquele tempo, era uma beleza, bem organizado, 
funcionava como uma máquina, com quadro selecionadíssimo. Havia 
concurso, eu fiz concurso. Os engenheiros eram selecionados na 
Universidade de Juiz de Fora, na ENE. Eram escolhidos os melhores 
das faculdades. Por isso se formou um quadro de alto nível. Graças a 
esse quadro o DNER evoluiu. A primeira grande reforma foi a da Lei 
Joppert, depois foi a da Fundação Getulio Vargas, com Eliseu 
Resende. A gente aprendia fazendo. Em 1964, eu fui ser engenheiro 
residente em Pelotas e São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Depois, fui 
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fiscal da segunda pista da estrada Rio-São Paulo, em Resende. 
Trabalhei, também, no inicio da construção da Ponte Rio-Niterói. Em 
1970, fui fazer um curso na França; na volta sai do DNER e fui ser 
consultor. Voltei para o serviço público em 1984, como diretor da 
Empresa de Construção ECEX, então em fase de liqüidação pelo 
DNER. Eu fui o responsável pela liqüidação da ECEX, quando então 
transferi o acervo e o pessoal para o DNER. Voltei, assim, para os 
quadros do Departamento. 

o depoimento de Manoelino mostra como as regras e normas da administração 
científica implantada no serviço público pelo DASP, eram ignoradas pelos 
dirigente dos órgãos públicos. O escapismo, conforme tratado por Marcelino 
(1988), estava camuflado no próprio texto legal, como mostra o regimento do 
DNER, dando respaldo as decisões dos dirigentes. A figura do extranumerário, 
servidor contratado através de verba específica, sem qualquer vínculo 
empregatício, foi a forma encontrada para fugir dos concursos públicos 
orientados pelo DASP. Com o passar do tempo esses servidores, através de 
artificios legais, passavam para o quadro de servidores estáveis. 

Guioberto Rezende, outro servidor dos tempos iniciais do DNER, ao ser 
entrevistado para este trabalho também ofereceu um interessante depoimento 
sobre o seu ingresso no órgão. Ele formou-se em 1945 pela Escola Nacional 
Engenharia do Largo São Francisco, e entrou para o Departamento no mesmo 
ano. O seu processo de ingresso foi relatado da seguinte forma: 

Não havia concurso propriamente. Jerônimo Monteiro Filho, nosso 
professor de estradas na ENE (Escola Nacional de Engenharia), era 
muito amigo de Saturnino Braga, Diretor Geral do DNER, e 
recomendou o nome de alguns alunos para ingressarem no 
Departamento através de um concurso de títulos. Foi assim que 
entrei. Era um órgão de expressão nacional, vinculado ao Ministro e 
ao Presidente. Em 1948 trabalhei no Serviço de Estudos. Tudo era 
feito por administração direta. Havia cinco turmas de estudos 
topográficos. O meu chefe era o Dr. Edmundo Régis Bittencourt, 
diretor da Divisão de Estudos e Projetos. 

Guioberto tratou com entusiasmo os tempos iniciais do DNER. Falou de Yeddo 
Fiuzza, primeiro diretor, e da Lei Joppert. E disse também que foi no tempo de 
Fiuzza que as empreiteiras começaram a interessar-se pelo Departamento. "Com 
efeito, as máquinas de propriedade do Órgão eram locadas às firmas para os 
trabalhos, enquanto, possivelmente, incentivava-se a sua aquisição no 
exterior ", completou. 
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A capacitação do corpo técnico era uma preocupação permanente dos dirigentes 
do DNER, conforme mencionou Guioberto, pois "muitos engenheiros jovens 
foram atraídos, principalmente da turma de 46, e precisavam ser treinados 
especificamente nas técnicas rodoviárias. Em 49 já se mandava técnicos para 
os Estados Unidos". 

Percebe-se nas entrevistas realizadas o processo de cristalização da cultura 
rodoviária no DNER. Como disse Guioberto, "o DNER era extremamente 
respeitado, o pessoal dos Estados vinha buscar, no Rio, os subsídios. Havia 
uma troca salutar de conhecimentos". 

As bases do desenvolvimento rodoviário planejado 

Até a eleição de Juscelino Kubistchek, em 1956, as atividades rodoviárias 
desenvolveram-se de forma bastante limitada. O País não contava com uma 
indústria automobilística forte, a frota de veículos era pequena e restrita aos 
grandes centros urbanos, o que inibia a execução de grandes programas de 
construção rodoviária. Mas o processo de industrialização exigia dos governos 
programas baseados no binômio 'transporte e energia', como pré-requisito do 
desenvolvimento do País. 

Foi então que Juscelino Kubistchek, eleito Presidente da República, lançou o 
Plano de Metas, com significativo destaque para o setor rodoviário. O estímulo 
mais significativo foi a criação da indústria automobilística brasileira, que 
desencadeou o processo de implantação de uma infra-estrutura rodoviária 
amparado no Plano Quinquenal de Obras Rodoviárias - PQOR, para o período 
1956/61. 

O programa de obras rodoviárias do Governo Kubistchek pretendeu implantar 
10.000 km de rodovias, executar 2.100 km de obras de melhoramentos e 5.800 
km de serviços de pavimentação. Era um programa imenso levando-se em 
consideração o tempo estabelecido, cinco anos, o estágio tecnológico e o parque 
industrial do País à época. 

Para cumprir as metas do governo, o DNER lançou mão das inúmeras 
empreiteiras de obras públicas existentes promovendo a adjudicação dos serviços 
através de concorrências públicas por especialidade. Desta forma, grupavam-se 
as firmas para serviços de pavimentação, terraplanagem, obras-de-arte especiais, 
que por sua vez deveriam atacar a obra em várias frentes de trabalho, para 
adequar o cronograma de serviços aos prazos pequenos estabelecidos. 

Utilizou-se, também, da faculdade legal de delegar poderes e recursos, mediante 
convênios, aos diversos órgãos estaduais, os departamentos de estradas de 
rodagens estaduais, DER's, para participarem da empreitada. Esta decisão 
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possibilitou a homogeneização no padrão das obras rodoviárias, pois exigia-se 
obediência às normas técnicas de projetos e construção adotadas pelo DNER. Em 
conseqüência, os órgãos estaduais passaram por um processo de revitalização 
com reflexos positivos no desempenho técnico-administrativo. Da mesma forma e 
com os mesmos resultados, o Exército, através das suas unidades de construção, 
os Batalhões de Engenharia de Construção - BEC, também participou do 
processo. 

Entretanto, os procedimentos de transferência de recursos fmanceiros do DNER 
para os órgãos conveniados diferiam completamente. No caso dos departamentos 
estaduais, os recursos eram transferidos mediante comprovação parcial dos 
serviços executados, o que significava o financiamento parcial da obra pelo 
executante. No caso do Exército, o processo era inverso; o BEC recebia recursos 
parcias adiantados, prestava conta dos serviços executados, recebia novos 
recursos, e assim sucessivamente. 

No que diz respeito ao desenvolvimento tecnológico, o Governo Kubistchek 
tomou uma decisão de grande importância para o setor rodoviário: criou, pelo 
Decreto n° 42.212, de 29 de agosto de 1957, o Instituto de Pesquisas Rodoviárias 
- IPR, subordinado ao Conselho Nacional de Pesquisas - CNPq, diretamente 
ligado à Presidência da República, para promover a pesquisa rodoviária do País. 
O IPR desempenhou um importante papel na formação de pessoal especializado 
na área rodoviária, ao suprir uma lacuna observada nas faculdades de engenharia 
que não ofereciam cadeiras específicas nessa modalidade. Os cursos de 
pavimentação oferecidos pelo IPR tomaram-se famosos no meio rodoviário, e 
contribuíram na formação dos mais respeitados técnicos do País. As vagas nesses 
cursos eram ocupadas por pessoas de todos os estados e até mesmo do exterior. 

No âmbito do DNER, o Governo aprovou o seu Regimento Interno, através do 
Decreto n° 44.656, de 17 de outubro de 1958, treze anos depois da reorganização 
de 1945, para adequar o órgão a esses novos tempos. Com a aprovação do 
Regimento, um conceito novo foi introduzido na natureza do DNER, ao 
substituir-se a palavra competência por finalidade. Diz o Decreto (Ministério da 
Viação e Obras Públicas, 1962, p. 278) 

O DNER tem por finalidade o estudo, o projeto, a locação, a 
construção, a conservação, o melhoramento, o revestimento ou a 
pavimentação, inclusive a construção de pontes <. .. > das estradas 
federais, bem como o policiamento dessas estradas, de acordo com as 
leis que lhes dizem respeito e mais as atribuições especificamente 
indicadas nessas leis e na conformidade dos estudos e propostas dos 
órgãos próprios da Autarquia. 
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Conceitos modernos de administração foram introduzidos no DNER, 
privilegiando-se o atendimento às demandas do ambiente em relação aos 
interesses mais interno da própria administração. Embora a intenção de 
modernidade administrativa estivesse manifesta na parte introdutória do Decreto, 
a máquina burocrática havia recebido um grande incentivo para hipertrofiar-se ao 
serem criados cerca de 814 cargos e funções gratificadas e a possibilidade de 
aumentar esse número, à medida em que houvesse para tal, razões justificáveis. 
Ao mesmo tempo, nos moldes da escola clássica de administração, foram 
definidas a competência das unidades administrativas através de 174 artigos e um 
número maior ainda de alíneas, completando a alegria dos burocratas e 
destacando deficiências e discrepâncias facilmente diagnosticadas, como chefias 
distribuídas com defmições ambíguas de autoridade e de responsabilidade, e 
possibilidade de funcionários assumirem chefias sem possuírem os atributos 
indispensáveis do cargo. 

Em contraste com os aspectos formais-prescritivos do Regimento, destacam-se 
dois pontos que sinalizavam para uma administração moderna e profissional: 
todos os funcionários escolhidos para exercerem cargos em comissão, com 
exceção do Diretor Geral, seriam do quadro de funcionários do DNER, e a 
destinação anual de uma porcentagem do orçamento para a construção de trechos 
de estradas, diretamente por seu pessoal, com a fmalidade de ampliar a 
experiência de seus técnicos e de desenvolver estudos de custos rodoviários, 
visando a alteração periódica das tabelas de preços, adotadas pelo órgão. 

A criação do IPR, a aprovação do Regimento Interno do DNER e o Plano 
Quinquenal foram, certamente, instrumentos de ação governamental importantes, 
pois se o primeiro buscava formar uma base técnico-científica sólida no País, o 
segundo deu forma à organização e o terceiro sinalizou para a montagem de uma 
rede rodoviária consistente, necessária para assegurar a circulação de bens e 
pessoas no território nacional. A conjugação desses fatores propiciou tomar o 
Brasil, já na década de setenta, um dos mais respeitados do mundo no domínio 
das técnicas de construção rodoviária. 

o Plano Quinquenal, entretanto, sofreu críticas por não apresentar justificativas 
contundentes na seleção dos trechos prioritários de obras. Prado (1969) foi um 
desses críticos, sem contudo deixar de reconhecer que houve "razoável justeza 
das avaliações que presidiram a maioria das decisões adotadas" (p.13). 
Realmente, o texto que apresentou o PQOR mostrava a superficialidade dos 
conceitos e critérios que o norteou, conforme Prado reproduziu (1969, p.13): 

o critério fundamental para o relacionamento das obras de construção 
obedece às leis que determinaram as rodovias ou trechos de rodovias 
considerados de primeira urgência e objetiva complementar outras 
rodovias federais, de modo a atingir as metas que atendam a fins 
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Continua: 

econômicos de importância. Não foram esquecidos os troncos 
rodoviários longínquos do litoral, os quais permitem levar a produção a 
grandes portos de navegação marítima. 

o critério de seleção foi o de melhor atender à circulação de veículos, 
considerados a intensidade e o volume de tráfego. Esses índices, 
aliados a imperativos de ordem econômica e à melhor coordenação de 
transportes terrestres, determinaram a seleção dos trechos a serem 
pavimentados nas estradas constantes do PRN (Plano Rodoviário 
Nacional). 

o DNER era um órgão muito importante, conforme vê Galileo, Guioberto, 
Manoelino e tantos outros que viveram aquela época. O Diretor Geral tinha 
contato direto com o Presidente da República, disseram. Pode-se inferir que tinha 
competência e responsabilidade para escolher os melhores traçados das estradas 
e selecionar os trechos para construção ao nível do "sentimento". Henrique 
Wainer, engenheiro que ocupou cargos importantes na hierarquia do DNER, 
como o de Chefe da Divisão de Construção e Chefe de Gabinete do Diretor 
Geral, dentre outros, também concorda com os colegas, e o seu depoimento é 
bastante ilustrativo a esse respeito: 

Fui estagiário do DNER na Diretoria de Estudos e Projetos, cujo 
chefe era o Dr. Philúvio de Cerqueira Rodrigues. Quando me formei, 
em 1960, Dr. Philúvio me perguntou se gostaria de trabalhar no 
DNER, pois havia vagas de engenheiro. Claro, foi a minha resposta. 
Ele, então, me recomendou ao Diretor Geral, que fez uma exposição 
de motivos ao Presidente da República, que autorizou a minha 
contratação sob o regime da CLT (Consolidação da Leis do Trabalho). 

Relatou, então, um procedimento que bem ilustra as práticas administrativas da 
época: 

Quatro ou cinco anos depois, o DASP delegou ao DNER fazer um 
concurso interno para regularizar a situação do pessoal. Foi assim 
que passei para o quadro dos funcionários estatutários. Lembro-me 
de um fato interessante que ocorreu: a prova constaria de uma 
dissertação, cujo tema deveria ser escolhido dentro de uma lista 
apresentada pela banca examinadora. Cada um poderia escolher o 
tema na área de conhecimento que mais dominasse . Um colega 
nosso, Diretor de Divisão, claro, escolheu a sua área como tema da 
prova, até porque era considerado grande especialista na matéria. 
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Quando veio a nota, para surpresa de todos nós e indignação dele, 
tirou a nota sete. Foi uma tremenda gozação. 

Sem dúvida, o governo Kubistchek deu grande impulso à atividade rodoviária: 
duplicou a rede pavimentada, criou o Instituto de Pesquisas Rodoviárias e fez a 
interligação entre praticamente todas as capitais dos estados, incluindo as 
ligações à nova Capital, Brasília. As exceções ficaram por conta de Belém e 
Manaus. O mesmo ocorreu nas demais esferas de governo, Municipal e Estadual, 
que implementaram programas próprios de construção rodoviária. O País fazia, 
naquele momento histórico, a sua opção pela rodovia para transportar as suas 
nquezas. 

O período que se seguiu foi de grandes perturbações políticas e SOCIaIS: o 
Presidente Jânio Quadros renunciou sete meses depois de assumir o governo; 
João Goulart, o vice, foi deposto. Em decorrência, o DNER, no período de 1961 
a 1964, teve suas atividades limitadas, mas mesmo assim conseguiu concluir a 
pavimentação da rodovia Rio-Bahia e inaugurar a Ponte da Amizade Brasil
Paraguai, ligações de grande importância para o desenvolvimento nacional, além 
de executar os serviços rotineiros. 

Chegaram novos tempos e com ele a Revolução de 64. Aí, o DNER passou por 
uma grande transformação, sofreu uma reforma administrativa, como de resto 
todo o aparato burocrático público. Vieram tempos de sucesso, de realizações 
grandiosas. Isto será mostrado no capítulo que se segue. 
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CAPÍTULO IV 

A TRANSFORMACÃO PARA O SUCESSO 

Com o advento do Governo Militar de 64, foram instituídas políticas setoriais, 
subordinadas a uma política global definida no Programa de Ação Imediata do 
Governo - P AEG, que teve o mérito de exigir a racionalidade econômica na 
seleção de investimentos, em substituição a decisões exclusivamente políticas. O 
Ministério da Viação e Obras Públicas lançou, então, o Programa de Ação 
Imediata - PAI, para o triênio 1964/66, que consistiu em um conjunto de metas e 
medidas técnico-administrativas visando orientar as atividades dos órgãos sob a 
sua subordinação. Estavam, pois, estabelecidas as bases para a elaboração de 
planos anuais e plurianuais consistentes e de maior profundidade. O texto 
introdutório do programa dava o teor da filosofia que se queria ver implantada 
(Ministério da Viação e Obras Públicas, 1965, p.5): 

Indispensável é que uma consciência de planejamento se firme cada 
vez mais, na organização administrativa brasileira, como novo tipo de 
conduta humana em um mundo cada vez mais interdependente e menos 
determinista, buscando a coordenação adequada e maior rendimento da 
atividade econômica, psico-social, política e estratégica. 

O modelo de execução da política rodoviária, até então vigente, priorizava a 
construção de rodovias-tronco, num quadro rodoviário altamente incipiente. Com 
a implantação da indústria automobilística brasileira e o consequente aumento da 
frota de carros em circulação, no início dos anos 60, ele tomou-se critico. Este 
cenário foi comprometido com a debilidade das organizações estaduais e 
municipais para executarem os programas de construção de ampliação das redes 
rodoviárias por falta de recursos financeiros e tecnológicos. 

Prado (1969) e Pereira (1974) concordam que a situação do setor de transportes 
naquela época era bastante grave. O País carecia da definição de uma política de 
planejamento de transportes clara e objetiva, para evitar investimentos 
direcionados sem qualquer racionalidade econômica, ou seja, sem a preocupação 
de se avaliar as necessidades e os recursos disponíveis, e, ainda mais, sem uma 
orientação para a integração dos diversos meios de transporte. Mas os reflexos 
das mudanças, fruto da orientação governamental, logo se fizeram sentir. 

Em 11 de outubro de 1965 foi criado o Grupo de Estudos para a Integração da 
Política de Transportes - GEIPOT, através do Decreto n° 57.003, com o objetivo 
de promover estudos que orientassem uma política de transportes abrangente. 
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Organizado como uma unidade interministerial independente, foram-lhe 
concedidos certas flexibilidades financeiras e administrativas, nos moldes da 
iniciativa privada, para possibilitar a contratação de pessoas, de empresas e de 
todas as facilidades para desenvolver a contento as atividades para as quais foi 
criado. 

Com a ajuda financeira e técnica do Banco Mundial, o GEIPOT deu início, ainda 
em 1965, à elaboração dos estudos dos planos diretores de transportes, que 
cobriram todas as regiões do País com exceção da Região Norte. Concluídos em 
1969, os planos diretores foram elaborados por empresas de consultoria 
contratadas no mercado internacional, que propiciaram a transferência de 
tecnologia para os técnicos brasileiros colocados para trabalhar como contra
parte, durante todo o tempo de vigência dos contratos. 

Os planos diretores rodoviários, integrantes dos planos diretores de transporte, 
constituem estudos detalhados das redes rodoviárias federal e estaduais, que 
fixam prioridades de obras para um período de 10 anos, visando atender 
prioritariamente aos interesse econômicos do País. Os projetos rodoviários 
selecionados economicamente contêm o ano ótimo de abertura ao tráfego e o 
nível de investimento mais adequado, a saber, o tipo ou classe de rodovia a ser 
construída. 

Em 1967 foram baixados os Decretos-Leis nOs 185 e 200, de 24 e 25 de fevereiro 
respectivamente, introduzindo novas perspectivas nos métodos de ação da 
administração pública. O primeiro condicionou os gastos públicos à existência de 
projetos finais de engenharia completos aprovados pela autoridade competente, e 
o segundo prescreveu uma ampla reforma administrativa na máquina 
governamental, como visto. 

O Decreto-Lei n° 185 serviu a dois propósitos. O primeiro foi o de induzir os 
órgãos públicos a se prepararem internamente para desenvolverem estudos e 
projetos dentro das técnicas mais avançadas do planejamento governamental, e o 
segundo foi o de atender às exigências das agências internacionais de 
financiamento, especialmente o Banco Mundial e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - BID, que condicionavam abrir linhas de crédito ao governo 
brasileiro à existência de estudos detalhados de viabilidade técnico-econômica e 
projetos completos de engenharia. Buscava-se captar recursos junto aos 
organismos internacionais para promover os investimentos na área de infra
estrutura, pois não havia poupança interna suficiente para esse fim. O 
atendimento às imposições desse tipo de instituições era a regra, o que soa ainda 
muito atual. 

O Decreto-Lei n° 200, com 215 artigos e cinco princípios fundamentais, como 
mencionado, no qual o planejamento foi definido como uma função indutora das 
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ações do governo, tomou o seu curso estabelecendo de imediato uma nova 
estrutura ministerial, atingindo o antigo Ministério da Viação e Obras Públicas, 
que foi desdobrado nos Ministérios dos Transportes, das Comunicações e do 
Interior. Esta nova concepção organizacional situou o DNER no âmbito do 
Ministério dos Transportes, e este na área da alçada de assuntos econômicos do 
governo. Era a reforma administrativa do Governo em andamento, que, conforme 
percebeu Silva (1974, p. 58), "estava destinada a operar no setor de transportes 
uma revolução fundamental". 

A reforma do DNER 

Os estudos da reforma administrativa do DNER, com início em 1968, foram 
executados pelo Centro de Administração Aplicada, da Escola Brasileira de 
Administração Pública da Fundação Getulio Vargas, e concluídos em frns de 
1969. Os estudos produziram resultados significativos, pois, segundo Wahrlich 
(1974, p.58), contribuíram "para tomar viável a expansão, a ritmo acelerado, 
porque vem passando o DNER, e, ainda, forneceu importantes subsídios para o 
estudo da teoria administrativa em nosso país". 

A reforma foi inspirada no modelo de desenvolvimento de instituições -
institution building que, segundo Loureiro Pinto (1969, p.8), consiste conhecer o 
"processo pelo qual organizações servem de veículos para a criação, difusão, 
perpetuação de elementos e mecanismos inovadores, criados para induzir 
mudanças sociais que conduzem ao desenvolvimento". Dentro desse conceito, a 
metodologia adotada e os princípios e filosofia que nortearam os estudos da 
reforma do DNER direcionaram-se para "três áreas ou faixas interdependentes" 
(Revista de Administração Pública, 1969), que podem ser sintetizadas da seguinte 
forma (p.I 09): 

(a) o segmento da organização administrativa, como o conjunto de normas e 
procedimentos (elementos legais), arranjos formais (elementos estruturais), 
recursos humanos, tecnológicos e frnanceiros (elementos estruturantes), planos 
e programas de ação (elementos doutrinários) do DNER~ 

(b) o segmento do meio-ambiente, como o conjunto de forças e influências 
externas que incidem sobre o DNER, com atuação no sentido de facilitar e/ou 
dificultar a consecução de seus objetivos~ 

(c) o segmento de objetivos, que representam os planos e programas de ação 
institucional para cuja execução o DNER mobiliza elementos da sua 
organização administrativa. 

A análise integrada dessas três áreas produziu as informações necessárias para a 
compreensão do que .se convencionou chamar Sistema DNER. Só então foi 
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possível propor as mudanças que provocariam efeitos internos no órgão no que 
diz respeito à redefrnição de objetivos, reformulação e desdobramentos de 
unidades, e efeitos externos ao possibilitar ao órgão promover a implantação 
acelerada da rede rodoviária federal. 

o primeiro ato concreto de transformação do DNER foi o Decreto n° 64.242, de 
21 de março de 1969, que criou quatro diretorias: de administração, de obras, de 
planejamento e de operações, em substituição às sub diretorias de administração e 
técnica. Foi conseqüência do Decreto-Lei n° 185, que obrigou os órgãos do 
governo a criarem unidades de planejamento, e o passo inicial para ser 
estabelecida uma nova mentalidade em relação aos estudos técnicos e 
econômicos no DNER. 

Mas a consolidação do processo de reforma administrativa orientada pela 
Fundação Getulio Vargas, deu-se com a aprovação do Regimento do DNER, 
através do Decreto nO 68.423, de 25 de março de 1971, contendo as diretrizes 
fundamentais da ação institucional do órgão. O documento foi redigido com cento 
e quarenta e cinco artigos e sete títulos, compondo um texto racional e lógico, 
onde o elemento de diferenciação estava consubstanciado nas diretrizes 
mencionadas. Em número de sete, as diretrizes de ação do DNER podem ser 
compreendidas da seguinte forma: 

(a) Na dimensão do planejamento organizacional: o DNER terá as suas ações 
planejadas para o cumprimento de programas a longo, médio e curto prazos, 
sempre em obediência aos planos e programas do Governo Federal; o 
planejamento assegurará a correta distribuição de recursos para a consecução 
dos seus planos e programas; as atividades de planejamento se desdobram em 
geral e setoriais, sendo que as de âmbito geral compreendem os planos 
nacionais de desenvolvimento, orçamento plurianuais e anuais e as de âmbito 
setoriais compreendem os encargos das diversas áreas de especialização onde 
se encontram as atividades do DNER; e as atividades de planejamento são de 
responsabilidade de todos os ocupantes de chefia, que hamonizados 
constituirão os programas das chefias superiores e assim, sucessivamente, até 
constituir o planejamento global do DNER. 

(b) Na dimensão da coordenação funcional: as atividades do DNER serão objeto 
de coordenação periódica visando a avaliação da execução de suas atividades 
e aos ajustamentos necessários; no âmbito da Administração Central, a 
coordenação dar-se-á em três níveis hierárquicos, sendo que o primeiro nível 
de coordenação ocorrerá nas reuniões do Conselho de Administração 
presididas pelo Diretor Geral, o segundo nível de coordenação nas reuniões 
de cada diretor setorial com os chefes das unidades divisionais respectivas e o 
terceiro nível de coordenação acontecerá nas reuniões de cada chefe de 
unidade divisional com os responsáveis pelas respectivas unidades 
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integrantes; no âmbito dos Distritos Rodoviários Federais, o primeiro nível de 
coordenação ocorrerá nas reuniões do Chefe do Distrito com o Subchefe do 
Distrito, Assistentes, Chefes de Serviço, de Residências e de Escritórios de 
Fiscalização e o segundo nível de coordenação nas reuniões de Chefes de 
Serviço, de Residências e de Escritórios de Fiscalização com os respectivos 
responsáveis pelas unidades integrantes. 

(c) Na dimensão da adequação da estrutura administrativa aos objetivos: a 
adequação será obtida mediante a flexibilização da estrutura de nível 
subdivisional (Assessorias, Centro, Coordenação, Escritório de Fiscalização, 
Grupo, Núcleo, Residência, Seção, Secretaria, Serviço, Setor, Turma ou outra 
designação compatível com este nível organizacional), cujas unidades 
poderão ser criadas, transformadas, fundidas e extintas, sempre que se fizer 
necessário, desde que receba parecer conclusivo da Auditoria de Sistemas. 

(d) Na dimensão da descentralização e simplificação do processo decisório: o 
processo decisório será exercido descentralizadamente, devendo a 
competência decisória estar localizada o mais próximo possível do fato ou ato 
que demanda a decisão; o processo decisório será exercido dentro da 
competência prescrita no Regimento ou através de competência delegada; o 
DNER deverá rever periodicamente métodos e rotinas de trabalho que 
possam estar concorrendo para o emperramento das sua ações; 

( e) Na dimensão de formas de administração, estudos e execução de obras 
rodoviárias: as programações plurianuais e anuais do DNER deverão estar em 
perfeita consonância com a política geral do Governo Federal, mediante a 
seleção de obras prioritárias compatíveis com a sua capacidade de 
investimento; o DNER deverá manter atualizado os planos diretores, de 
forma a possibilitar a formulação de programas de médio e curto prazo; o 
DNER poderá contratar pessoas fisicas ou jurídicas de notória capacidade 
técnica e reconhecida idoneidade para a elaboração de planos diretores, de 
estudos de viabilidade e de projetos [mais de engenharia, que constitui 
atividade de sua competência, cujos trabalhos deverão ser supervisionados 
permanentemente pelo DNER, inclusive com a indicação de técnicos para 
dirigi-los ou integrar a equipe de contrapartida na sua elaboração; o DNER 
poderá delegar atribuições a órgãos rodoviários públicos, estaduais ou 
municipais, para a construção e melhoramentos de rodovias federais, com 
cessão de bens ou equipamentos, visando a minimização de custos e a 
racionalização de métodos de trabalho; o DNER deverá fixar trechos de 
rodovias a serem construídos por administração direta para propiciar a 
capacitação do seu pessoal. 

(f) Na dimensão da conservação permanente das rodovias, da proteção e 
segurança da via e dos usuários: o DNER deverá direcionar recursos para as 
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atividades de conservação, restauração e policiamento das rodovias, de modo 
a maximizar os investimentos realizados na construção; o DNER poderá 
delegar as atividades descritas acima para os estados e municípios, sob os 
mesmos fundamentos já explicitados anteriormente; em circunstâncias 
especiais, particularmente nas rodovias sob regime de pedágio, o DNER 
poderá facilitar auxílio mecânico e atendimento hospitalar aos usuários da via. 

(g) Na dimensão da racionalização dos métodos de trabalho e controle das 
atividades: o resultado das decisões e da execução das atividades do DNER 
estarão sujeitas a auditoria financeira executada de acordo com a legislação 
em vigor e dos controles externos que se exercem sobre o órgão; o controle 
das atividades do DNER compreenderá o exame de obras e serviços em 
confronto com as especificações adotadas pelo órgão, o exame das 
realizações fisicas, a verificação da existência de recursos humanos, técnicos, 
econômicos, materiais e fmanceiros ociosos ou mal aproveitados. 

Objetivamente, buscou-se recriar um DNER moderno utilizando-se, para tal, da 
melhor técnica disponível à época em termos de análise organizacional, como 
visto. Romper com o modelo taylorista-weberiano-fayoliano, dos anos 30, que 
condicionou o surgimento do DNER, era tarefa que se impunha. A hieraquização, 
a especialização compartimentalizada, a segmentação das tarefas, a rigidez de 
comando e controle não mais garantiriam o sucesso organizacional. Para 
perseguir o sucesso, as empresas deveriam estar atentas ao ambiente. Era a teoria 
de sistemas, de von Bertalanffy, a inspirar este novo DNER que foi organizado 
em um conjunto de partes articuladas atentas a um propósito claramente definido. 
Supunha-se deixar de lado a predominância dos meios e olhar para os fins em 
sintonia com o ambiente. 

Dentro deste contexto organizacional, o DNER, com "sede provisória no Estado 
da Guanabara (atual Rio de Janeiro) e foro no Distrito Federal e nas Capitais dos 
Estados" (Regimento do DNER, 1971, Art.141, p.84), passou a dispor de uma 
estrutura básica composta de órgãos da Administração Central - AC e órgãos 
executivos regionais, os Distritos Rodoviários Federais - DRF, que foram 
organizados da seguinte forma: 

Órgãos da Administração Central: 

(a) Direção Superior: Diretoria Geral; Conselho Administrativo; Vice-Diretoria
Geral; 

(b) Diretorias Setoriais: Diretoria de Planejamento; Diretoria de Obras; Diretoria 
de Operações; Diretoria de Pessoal; Diretoria de Administração; e 
Procuradoria Geral. 

50 



Órgãos executivos regionais: constituídos de Distritos Rodoviários, Residências e 
Escritórios de Fiscalização, estes últimos sendo sub-unidades dos Distritos, que 
por sua vez, contariam com órgãos de infra-estrutura e finalísticos em simetria 
com a organização da Administração Central. 

Thomaz João Larycz de Landau era o Vice-Diretor-Geral na época da reforma. 
F oi o tempo de Eliseu Resende, como Diretor Geral, e de Mário Andreaza, 
Ministro dos Transportes. Landau destacou, em entrevista para este trabalho, que 
"de 67 a 74 foram os anos áureos de poder de construção do DNER. Os 
governos que vieram depois deixaram em plano secundário as estradas de 
rodagem ". E disse mais: 

O DNER deveria cuidar apenas da infra-estrutura. A operação 
rodoviária deveria estar em um outro órgão; na falta desse órgão 
criaram a Divisão de Trânsito do DNER. O mesmo aconteceu com a 
Polícia Rodoviária, nos anos trinta, ficou no DNER. Nos anos 
cinquenta a ordem era delegar, ficando o Departamento com os 
troncos principais da rede rodoviária, da ordem de 22.000 km. 
Jamais isso ocorreu. O Plano Nacional de Viação aprovado nos anos 
60 apresentava uma rede de rodovias federais em tomo de 100.000 
km. Delegar parte da rede para estados não é uma tarefa simples, 
envolve negociações diflceis. Por outro lado, existem os Distritos que 
desejam preservar as estradas nas suas jurisdições. Os Distritos são 
verdadeiros "principados ". 

Landau continuou: 

Polfticas definidas faziam o órgão funcionar. O exemplo de trabalho 
vinha de cima. Eliseu (Resende) foi o melhor. A reforma de 68/69 deu 
uma organização homogênea ao DNER, bem diferente quando eu 
comecei, em 1945, no Ediflcio A Noite, na Praça Mauá. Eram dois 
andares. A firma Andrade Gutierrez, hoje uma grande construtora 
nacional, tinha um trator quando começou naquela época. Na 
reforma, o DNER passou a ter oito diretoria, depois doze, eram 
dezoito divisões. Todos cresceram. O DNER e as empresas. O DNER 
fez o mercado de construção crescer. Os fundos vinculados 
garantiram esse crescimento. Havia recursos, técnicos competentes. 

Por sua vez, Resende (1973) relatou para técnicos rodoviários reunidos em um 
Congresso Mundial, em Munique, os expressivos resultados alcançados no 
Brasil, nesse período, no que diz respeito à expansão da rede pavimentada de 
rodovias federais, que passou de 14.944 km em 1967 para 35.760 km em 1973. 
Esse resultado, como disse Resende, foi fruto da política rodoviária implantada 
no País pós-64. 
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A premissa dessa política estava baseada na constatação de que a oferta de infra
estrutura rodoviária existente era insuficiente para impulsionar o desenvolvimento 
econômico, e que aumentando a oferta aceleraria o progresso de regiões distantes 
dos grandes centros desenvolvidos ou regiões atrasadas economicamente. De 
qualquer forma, a decisão do Governo federal foi implantar e pavimentar uma 
rede rodoviária básica, e para tanto lançou mão do DNER. O DNER, por sua 
vez, como se viu, tratou de se reorganizar. Mas a racionalidade econômica 
implantada pelos militares, que impunha serem os gastos públicos condicionados 
à existência de estudos de viabilidade técnico-econômicos e de projetos 
completos de engenharia, deu a senha para o DNER trabalhar mais intensamente 
dentro da dimensão do planejamento, na suposição de que o resto seria uma mera 
consequência. E foi assim que se deu. 

A implantação do planejamento no DNER 

As primeiras tentativas de implantar-se no DNER uma sistemática de elaboração 
de estudos e projetos conducente às reformas preconizadas pelo Governo de 64, 
datam de 1966, conforme mostram Prado (1968) e Pereira (1970). O País não 
contava, até então, com empresas especializadas na elaboração de projetos 
rodoviários completos, embora já existissem algumas fmnas executando estudos 
geotécnicos ou geológicos, outras atuando no campo específico da pavimentação 
asfáltica ou de concreto, outras mais atuando na área da mecânica dos solos em 
estabilização de taludes. Os estudos referentes aos Planos Diretores Rodoviários 
foram desenvolvidos, como se disse, por fmnas estrangeiras. 

Foi então que a Divisão de Estudos e Projetos - DEP, ainda no nível de diretoria 
setorial do DNER, percebendo a necessidade de contratar fmnas de consultoria 
para desenvolver estudos e projetos rodoviários elaborou, e o Conselho 
Consultivo do DNER aprovou, em 23 de março de 1968, as Normas para 
Contratação de Serviços de Consultoria. Com tal decisão foi dado grande 
incentivo na formação de um mercado de empresas de consultoria nacional 
consistente, além de propiciar as condições para o DNER aprimorar a elaboração 
de projetos em larga escala. 

Em fins do ano de 1968 e início de 1969, foi efetivamente implantado no DNER 
a contratação em larga escala de estudos e projetos. Tomou-se decisão para 
atender os termos do mencionado Decreto n° 185, de um lado, e a total 
impossibilidade da DEP desenvolver diretamente os projetos na forma 
preconizada, do outro. Externamente, um mercado de consultoria nacional 
emergente buscava organizar-se através da Associação Nacional de Consultores 
de Engenharia - ANCE, criada em 1967. Mas o marco dessa mudança de atitude 
foi o resultado dos entendimentos entre o DNER e uma Missão do Banco 
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Mundial para o financiamento de um extenso programa de obras rodoviárias no 
Brasil, tendo como instrumento de execução o DNER. 
As negociações com o Banco Mundial resultaram no financiamento parcial de um 
programa de construção de obras rodoviárias para serem iniciadas em 1970, com 
a exigência imposta pelo Banco de cada trecho possuir projeto final de 
engenharia aprovado até o início da construção. Aprovou-se, também, o 
financiamento parcial de estudos de viabilidade e de projetos [mais de engenharia 
para serem incluídos em lotes de construção no ano de 1971. Pereira (1970) 
considerou como o fato de maior relevância, ter o Banco Mundial concordado 
com a contratação de empresas de consultoria, exclusivamente nacionais, para 
executarem os "projetos daqueles trechos que se apresentassem viáveis" (p.26) 
nas indicações dos Planos Diretores elaborados pelo GEIPOT, projetos que 
montaram, segundo a mesma fonte, o valor de "U$ 1 ° milhões" (p.26). 

Desta forma, de acordo com Pereira (1970), foram licitados, em 1969, pela 
Divisão de Estudos e Projetos - DEP, 2.873 km de projetos [mais de engenharia e 
3.415 estudos de viabilidade. F oram vinte e seis lotes de trechos de rodovias 
federais e estaduais contratados junto a 23 empresas de consultoria, através de 
concorrência pública, cujo edital foi elaborado obedecendo às Normas para 
Contratação de Serviços de Consultoria mencionadas. Constava do Edital 
critérios de julgamento da licitação, que pela primeira vez no DNER, introduziu 
conceitos de qualidade na seleção de propostas. 

o processo de contratação de empresas de consultoria foi, então, sistematizado 
pelo DNER, através da Divisão de Estudos e Projetos - DEP, de forma que 
pudesse atender à legislação existente e, ao mesmo tempo, tomá-lo transparente 
aos interessados em participar de concorrências no órgão. A elaboração de um 
edital de concorrência é um processo longo e demorado, que envolve uma equipe 
multidisciplinar no seu preparo. Assim, a DEP montou um esquema para 
desenvolver esse tipo de atividades, que virou rotina com o passar dos anos, 
composto de três fases: (a) de preparo do edital; (b) de divulgação; (c) de 
julgamento. Elas estão discriminadas a seguir: 

( a) A fase de preparo do edital 

Baseado nas definições dos planos diretores, nas disponibilidades orçamentárias 
e outros indicadores ou orientação superior, o DNER aprova um plano de estudos 
e projetos. Este plano define as atividades da DEP a curto, médio e longo prazos. 

Uma vez definido o estudo ou projeto a ser executado, a DEP estará em 
condições de iniciar a coleta de dados para a definição dos elementos necessários 
à execução dos serviços. A pesquisa básica inicia-se na própria DEP e objetiva 
obter informações relativas a mapas, plantas, fotografias aéreas. São pesquisadas, 
ainda, informações junto a outras áreas do D NER e órgãos governamentais com 
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atividades de interferência na diretriz da rodovia, tais como ferrovias, barragens, 
linhas de transmissão. 
A seguir, a pesquisa desenvolve-se junto aos Distritos Rodoviários Federais 
diretamente relacionados com o objeto do estudo, onde serão coletados os dados 
de campo para as indicações particulares referentes à região ou ao trecho da 
estrada. Essa tarefa deverá ser executada por representantes da DEP e dos DRF' s 
intervenientes. 

De posse da relação dos trechos e respectivos relatórios de coleta de dados, a 
DEP estará em condições de desenvolver a minuta padrão do edital. Nesta fase 
serão definidas as rodovias e os trechos a serem licitados, as extensões dos 
trechos, o tipo de estudo ou projeto, o escopo básico, o prazo de execução, as 
indicações particulares e os dados existentes. 

(b) A fase de divulgação do edital 

Através da imprensa, o DNER toma público que fará realizar seleção de 
empresas de consultoria para a elaboração de estudos e projetos, definindo a data 
e local da entrega de três envelopes distintos, contendo: o primeiro, os 
Documentos de Pré-qualificação; o segundo, a Proposta de Execução e o 
terceiro, a Proposta de Preços. As instruções para o preenchimento de toda 
documentação deverão constar obrigatoriamente do edital, bem como os critérios 
a serem adotados no julgamento das propostas. 

( c) A fase do julgamento 

De um modo geral, são constituídas comissões de julgamento sob a presidência 
do Chefe da Comissão de Concorrência de Serviços e Obras, que mais tarde 
passou a chamar-se Grupo Executivo de Concorrências - GEC, que é a parte fixa 
e estruturada para conduzir o processo, um Procurador autárquico e 
representantes da DEP. O julgamento da concorrência é realizado em três etapas 
distintas: 

1 a) Análise dos documentos de pré-qualificação: consiste em avaliar-se o tipo e 
volume de serviços que cada empresa concorrente pode executar. Para este 
fim são considerados os seguintes aspectos: o atendimento às condições do 
edital; a regularidade legal da empresa; a capacidade fmanceira e de solvência 
da empresa; a capacidade técnica, administrativa e o conceito da empresa no 
mercado. O resultado do exame da pré-qualificação indicará as empresas que 
terão as suas propostas técnicas abertas na fase seguinte. 

2a
) Exame das propostas de execução: na data marcada pelo Presidente da 

Comissão de Licitação, o resultado do exame da fase de pré-qualificação é 

54 



lido para as empresas e em seguida são abertos os envelopes contendo as 
propostas de execução das empresas classificadas, que serão imediatamente 
rubricadas pelos membros da comissão e por representantes das empresas. O 
exame das propostas de execução levará em consideração o seguinte: o 
conhecimento que a empresa tem dos problemas existentes para o 
desenvolvimento do projeto; o plano de trabalho e a metodologia proposta em 
função do conhecimento do problema; a equipe técnica proposta. A comissão 
técnica encarregada desta fase atribuirá notas aos itens mencionados, cuja 
média não poderá ser inferior ao valor fixado no edital (geralmente cinco). Às 
empresas com média inferior a cinco serão atribuídas conceito insuficiente e 
serão eliminadas. As demais são ordenadas e classificadas decrescentemente, 
de acordo com os pontos obtidos, que passarão à etapa seguinte. 

3a
) Exame das propostas de preços: de um modo geral, após a leitura do 

resultado do exame das propostas de execução, proceder-se-á à abertura dos 
envelopes contendo as propostas classificadas, segundo o mesmo ritual das 
fases anteriores. No exame das propostas de preços serão considerados a 
compatibilidade dos quantitativos e preços unitários propostos, bem como 
verificada a consistência desses preços. Nesta fase serão eliminadas as 
empresas que apresentarem preços vis ou abusivos e cujas propostas possam 
estar incompatíveis com as propostas apresentadas nas fases anteriores. 

A escolha da proposta vencedora ocorre normalmente, conforme mostram 
Cavalcanti & Stuckert (1976), ou pelo critério de menor preço ou pela 
ponderação de preço-nota da proposta de execução. Pelo primeiro critério, quem 
apresentar o menor preço será declarado vencedor; pelo segundo, a empresa 
vencedora será aquela que obtiver o menor preço ponderado. Pereira (1970) 
descreve que no edital lançado em 1969, o critério foi abrir somente a proposta 
de preços da empresa classificada em primeiro lugar no julgamento da proposta 
de execução, e chamar o seu representante legal para discutir com a Comissão de 
Julgamento. No caso de aceitação da proposta encerrava-se o processo, caso 
contrário convocar-se-ia a segunda colocada e assim, sucessivamente. Sabe-se 
que este último critério jamais foi repetido. 

A administração pública tem sido pródiga em criar critérios para tratar os seus 
negócios. Nem sempre a impessoalidade no serviço público, de que tratou Weber 
(1946), é percebida ou exercida pelos administradores, como mostram os 
inquéritos administrativos e a imprensa. A questão, enfim, parece que está mais 
para o campo da ética do que da técnica. Todos os critérios podem ser 
satisfatórios, desde que bem aplicados. A escolha depende das circunstâncias, 
que é o que tem norteado a definição de critérios de julgamento de concorrências 
públicas. 
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Em decorrência da contratação acelerada de estudos e projetos pelo DNER, 
houve uma ampliação da oferta de serviços de consultoria extraordinária no 
período, o que gerou a necessidade das empresas buscarem mão-de-obra 
especializada para atenderem à demanda de serviços. Com isso, uma grande 
quantidade de técnicos experientes migrou do DNER para atuar na iniciativa 
privada, provocando um esvaziamento considerável no quadro de pessoal do 
órgão. Procurou-se atenuar essa questão promovendo-se concursos públicos para 
contratação de pessoal que, ao ser contratado, não recebeu adequadamente 
treinamento e transferência de conhecimentos do pessoal experiente 
remanescente. Este problema jamais foi corrigido pela falta de programas 
sistemáticos de capacitação técnica e de desenvolvimento gerencial. 

Mesmo com os concursos, o déficit de pessoal continuou acentuado. Essa 
patologia incentivaria, mais adiante, a contratação de empresas com a finalidade 
de fornecer mão-de-obra, especializada ou não, para suprir deficiências dessa 
ordem. Esta prática, que deveria ser passageira, provocou uma escalada 
desordenada, contínua e disseminada de contratações, concorrendo para um 
previsível quadro de desmotivação, imobilismo, desestímulo dos funcionários, 
que iria ocorrer uma década adiante. 

o caso dos engenheiros aprovados nos concursos públicos de 1970 e 1972, 
apenas para citar um exemplo, comprova a deficiência do processo seletivo do 
DNER, pois foram encaminhados diretamente aos postos de trabalho sem passar 
por um período normal de adaptação. E o que é pior, para ocupar imediatamente 
as funções deixadas vagas pelo pessoal que saiu ou as novas criadas com a 
reforma administrativa. Foi o aprender a fazer, fazendo, mas com uma orientação 
deficiente ou até mesmo sem qualquer orientação. 

Valdir da Costa Reis vivenciou esse período. Entrou para o DNER, ainda muito 
jovem, com dezoito anos, no início dos anos 60 e foi trabalhar na Divisão de 
Pesquisas e Normas Técnicas, em Parada de Lucas. Tomou-se laboratorista, 
aprendendo na prática do dia-a-dia. Chegou a Diretor de Planejamento. Seus 
"professores" foram Galileo Antenor de Araújo, Mário Kabalen, Paulo Benigno, 
Saul Birman, Ruy Barbosa da Silva, Henrique Sana, Edimilson Tavares Lemos, 
nomes lembrados no meio rodoviário brasileiro como técnicos de excelente nível. 
Todos eles fundadores e, em períodos distintos, diretores da Associação 
Brasileira de Pavimentação - ABPv, o mais destacado forum de discussões 
rodoviárias do País. Três deles chegaram a ser diretores do DNER. Valdirzinho, 
como era tratado, relatou o seguinte: 

Em 1972 saí de Parada de Lucas para a Divisão de Planos e 
Programas (DPP) da Diretoria de Planejamento, que havia sido 
criada com a reforma da Fundação Getulio Vargas. Já era do quadro 
de economista do DNER, ao qual tive acesso por um processo de 

56 



ascensão funcional. A maioria do pessoal da DPP era de jovens 
engenheiros recém admitidos. Mas o DNER era a casa dos 
engenheiros e eu o primeiro técnico estranho a ocupar espaço no 
órgão. As pessoas me olhavam de lado; achei que estava sendo 
discriminado. Cheguei a pensar em deixar o DNER. Ia para o IPEA. 
Mas o DNER era a minha casa, é a quem eu devo a minha carreira. 
Então pensei: como funcionário aprendi tudo de laboratório; agora, 
já economista, vou estudar e aprender. Foi a saída que encontrei para 
o que pensei ser discriminação. 

Valdir prosseguiu: 

Naquela época a DPP estava realizando dois trabalhos fundamentais 
para o planejamento rodoviário, que foram a revisão dos planos 
diretores elaborados pelo GEIPOT e o estudo da classificação 
funcional de rodovias. Dr. Paulo Benigno, que era o Chefe, me 
chamou e perguntou se eu gostaria de trabalhar como contra parte do 
DNER na equipe que fazia a revisão dos planos diretores, que por 
sinal estava sendo realizada por uma empresa formada, na sua 
maioria, por ex-técnicos do GEIPOT Aceitei. Trabalhei, então, com 
Eduardo José Daros, Fernando MacDowell, Edmar Bacha, Vicente 
Britto Pereira, Carlos Heitor Hurtado, Rubens Martins. O Bacha me 
chamava de doutor; mas quem sabia eram eles. Eu, humildemente, ia 
aprendendo o que podia. Mas o pessoal da Divisão não compreendia 
o "espírito da coisa". Não concordava com o sistema de 
contrapartida. Achava que "nós" é quem deveríamos comandar os 
trabalhos. Por outro lado, os consultores ganhavam muito mais do 
que a gente, e isso era também um motivo de descontentamento. Com 
o tempo, passou-se a usar o consultor como um complemento de mão
de-obra. A qualidade caiu, passaram a colocar os parentes para 
trabalhar. Era o início do processo de decadência do DNER .. 

A Divisão de Planos e Programas - DPP, mencionada por Valdir Reis, pertencia à 
Diretoria de Planejamento, e foi criada com a responsabilidade de desenvolver 
estudos, pesquisas e análise de natureza sócio-econômico, objetivando subsidiar 
o planejamento e a programação do DNER a curto, médio e longo prazos. Nesta 
dimensão, deveria conduzir o processo de revisão periódica do Plano Nacional de 
Viação, no âmbito do setor rodoviário, buscando a adequação e a 
compatibilização com os planos estaduais e municipais, promover a articulação 
das atividades de planejamento junto aos Distritos Rodoviários Federais e demais 
unidades do DNER e elaborar e revisar os planos diretores rodoviários. 
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A DPP foi, como visto, organizada para ser uma unidade altamente especializada, 
e que por sua natureza deveria estar protegida de todas as injunções políticas para 
desempenhar de forma isenta o seu papel no contexto do planejamento do DNER. 

Cloraldino Soares Severo, que foi o primeiro Diretor de Planejamento do DNER, 
Presidente do GEIPOT e Ministro dos Transportes, considerou uma tarefa penosa 
institucionalizar o planejamento no órgão. Como justificativa citou, dentre outras, 
o despreparo dos quadros técnicos motivado pela falta de um programa adequado 
de treinamento, as resistências de grupos internos por se sentirem prejudicados e 
"pelo fato do planejamento intrinsecamente envolver mudanças de status-quo" 
(Severo, s/d, p.8). Isto mostra como é dificil implementar uma reforma 
administrativa, que se pressupõe embutida mudanças de comportamento, de 
atitudes, de perdas de privilégios, cristalizados ao longo de décadas na 
organização. 

Mas a DPP procurou dar respostas às solicitações do DNER no âmbito da sua 
competência. Procedeu a revisão dos Planos Diretores com assessoria de empresa 
especializada, como mencionado, e desenvolveu a metodologia para a 
classificação funcional de rodovias, com o objetivo de utilizar critérios mais 
técnicos na revisão do Plano Nacional de Viação. 

Como se sabe, o Plano Nacional de Viação - PNV é uma Lei decretada pelo 
Congresso N acionai para permitir o estabelecimento, no País, da infra-estrutura 
de um sistema viário integrado. O PNV engloba todas as modalidades de 
transportes - rodoviário, ferroviário, marítimo, hidroviário e aéreo - dentro de 
uma concepção sistêmica, de modo a atender, pelo menor custo, as necessidades 
do País, sob o múltiplo aspecto econômico-social-político-militar. 

O PNV em vigor até hoje, revisto e aprovado pelo Congresso Nacional, foi 
sancionado pelo Presidente da República, General Emílio Garrastazu Médici, em 
10 de setembro de 1973, através da Lei n° 5.917, ainda no bojo das reformas 
preconizadas pelo Decreto-Lei nO 200. Na verdade, o que se convencionou 
chamar impropriamente de Plano, devido à falta de dimensões quantitativas 
caracteriza-se como um sistema. Veja-se o que diz o texto legal (DNER, 1974, 
p.25): 

Entende-se pela expressão "Plano Nacional de Viação", < ... >, o 
conjunto de Princípios e Normas Fundamentais, enumeradas no art. 3° 
desta lei, aplicáveis ao Sistema Nacional de Viação em geral < ... >. 

O Sistema Nacional de Viação é constituído pelo conjunto dos 
Sistemas Nacionais: Rodoviário, Ferroviário, Portuário, Hidroviário e 
Aeroviário < ... >. 
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Constata-se, então, que a Lei do PNV visa, primordialmente, orientar a 
sistemática de planejamento e implantação, no caso rodoviário, da malha 
rodoviária nele estabelecida, promovendo a sua compatibilização nos três níveis 
de governo - o federal, o estadual e o municipal -, através de uma efetiva 
coordenação realizada pelo DNER. O PNV conferiu poder institucional ao 
DNER para exigir das outras esferas de governo o cumprimento das 
determinações nele contidas. 

O PNV estabeleceu que os Estados e o Distrito Federal somente receberiam as 
suas quotas do Fundo Rodoviário Nacional depois de apresentarem ao DNER a 
destinação e aplicação daqueles recursos. A inobservância dos prazos 
estabelecidos para a prestação de contas significaria a retenção das quotas 
subsequentes, só liberadas caso a justificativa fosse aceita pelo DNER. 
Estabeleceu, também, que os recursos, distribuídos trimestralmente pelo DNER 
para Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios, teriam que ser aplicados 
integralmente nos planos rodoviários estaduais, municipais e territoriais, depois 
de submetidos e aprovados pelo DNER. Esses aspectos da política 
governamental não constituíram uma novidade. 

Em realidade, a Lei do PNV repete, basicamente, a Lei Joppert, de 1945, menos 
na quantificação da rede rodoviária plotada, que saltou de 35.574 km de rodovias 
federais para 111.944 km, sem superposição, e no estabelecimento de critérios de 
conteúdo sistêmico para o seu gerenciamento, onde reside a sua modernidade. 
Como um sistema rodoviário, ou qualquer outro, é dinâmico, modifica-se em 
razão das alterações ambientais, das políticas públicas, das crises econômicas. A 
Lei manteve a determinação da revisão do PNV de cinco em cinco anos. 

A DPP, então, buscou desenvolver instrumentos técnicos e organizar-se para 
proceder a revisão do PNV, como referido. Sabe-se que a revisão do PNV 
implica a refonnulação das redes rodoviárias federal, estaduais e municipais com 
conseqüências de impacto no sistema rodoviário e nas organizações, pois deve-se 
promover o seguinte: 

(a) revisão de todos os arquivos, documentos, relatórios, anuários estatísticos, 
programas de computador, banco de dados, que utilizam o trecho rodoviário 
como referência~ 

(b) revisão da sinalização vertical das rodovias que tiverem suas siglas alteradas 
ou forem transferidas de jurisdição~ 

(c) revisão de todos os mapas rodoviários~ 

(d) relocação dos marcos quilométricos~ 
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( e) refonnulação dos sistemas rodoviários dos Estados, Territórios e Municípios 
acompanhada das repercussões semelhantes às do âmbito federal. 

Os estudos desenvolvidos pela DPP, no sentido de subsidiar a revisão do PNV, 
foram fundamentados em uma metodologia denominada classificação funcional 
de rodovias, como lembrou Valdir Reis na entrevista. 

Tobias Visconti, engenheiro, admitido no concurso de 1972 e que trabalhou 
desde então na DPP, inclusive com Valdir Reis, tomando-se um dos técnicos 
mais competentes do DNER, disse que a classificação funcional de rodovias foi 
introduzida no Brasil logo após o advento da Lei que aprovou o PNV, em 1973. 
Na ocasião, o DNER, buscando estabelecer uma metodologia que auxiliasse na 
definição das rodovias que deveriam integrar o novo PNV, decidiu aplicar o 
conceito de função à malha rodoviária nacional. A intenção era usar critérios 
técnicos na revisão do Sistema Rodoviário Nacional. Até então, utilizava-se 
apenas a experiência e a sensibilidade dos técnicos nos projetos anteriores de 
revisão do PNV. 

A classificação funcional da rede rodoviária de determinada região é realizada 
através do agrupamento das rodovias em sistemas e classes de acordo com o tipo 
de serviço que elas proporcionam aos usuários. Objetiva, basicamente, selecionar 
as rodovias que comporão os sistemas rodoviários federal, estaduais e 
municipais. Esta seleção é determinada com base na relação entre as funções de 
mobilidade de tráfego e de acesso oferecidas por uma determinada rodovia. 

Assim, nos percursos longos, escolhe-se uma rodovia que proporcione alta 
mobilidade. Já no início ou fmal dos percursos, utiliza-se uma rodovia que 
proporcione acesso ao local desejado. Entre esse dois extremos de mobilidade e 
acesso, existe uma rodovia que exerce ambas as funções de mobilidade e acesso, 
tomando-se o elo entre os sistemas de mobilidade e de acesso. Esta, de fonna 
abrangente, é a base conceptual utilizada para classificar as rodovias, com 
características de serviços similares, em sistemas funcionais. Isto posto, as 
funções exercidas pelas rodovias conduzem a três tipos distintos de sistemas 
rodoviários: 

(a) sistema arterial, dividido em arterial principal, arterial primário e arterial 
secundário, cuja função é dar mobilidade ao tráfego~ 

(b) sistema coletor, dividido em coletor primário e coletor secundário, que 
proporciona um misto de mobilidade e acesso~ 

(c) sistema local, que funciona basicamente como acesso. 
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Infelizmente, como disse Tobias, a revisão do PNV, feita com base nessa 
metodologia, não foi adiante, frustrando os esforços de uma equipe mobilizada 
nessa direção, pois não se fez a transferência de uma significativa parcela da 
malha rodoviária para outras esferas de governo como os resultados da 
classificação funcional recomendavam. Passados vinte e dois anos da aprovação 
da lei do PNV, já houve inúmeras tentativas de revisá-lo, mas como disse 
Landau: "é muito diflcil fazer a descentralização ", embora seja uma 
recomendação do próprio texto da Lei. Esta circunstância é mais um fator a ser 
acrescentado ao já indicado por Valdir Reis no processo de decadência do 
DNER. 

De qualquer forma, com sucesso ou não, cumpriu-se um dos principais 
mandamentos da reforma administrativa de 67, ou seja, a institucionalização do 
planejamento no DNER, que era o pré-requisito para a aprovação das obras 
públicas. Planejamento, contudo, não se faz apenas de planos, na DPP, e 
projetos, na DEP. São precisos recursos para programar os investimentos, fontes 
de receitas para garantir a continuidade dos empreendimentos, que em última 
instância são os elementos que fazem mover as engrenagens, sejam elas as da 
metáfora da máquina ou a do corpo humano, como tratou Morgan (1986). Então, 
montou-se uma estrutura eficiente de captação de recursos, que permitiu 
implantar uma formidável rede rodoviária federal, conforme disse Eliseu (1973), 
em curto espaço de tempo. 

A estrutura de financiamento do DNER 

o período compreendido entre 1970 e 1973 foi, sem dúvida, marcado por 
grandes obras e vultosos investimentos. Foi o período em que a indústria de 
construção e as empresas de consultoria, como visto, passaram a ocupar larga 
faixa de atuação no DNER, onde, praticamente tudo, passou a ser contratado. 

Pereira (1974), que examinou a produção do DNER nesse período, constatou o 
mínimo de 1.659 km de rodovias pavimentadas em 1970, e o máximo de 6.127 
km em 1973, numa média de 2.500 a 3.000 km por ano. A euforia rodoviária 
tomava conta do País, privilegiando o setor em detrimento de outros. Prado 
(1974) já destacava que, em decorrência dessa política, haveria graves problemas 
de gerenciamento da rede implantada, a curto prazo, provocados pela 
necessidade de aumento de capacidade das vias, da recuperação e do 
rejuvenescimento do pavimento, numa alusão clara à falta de visão das 
autoridades em prever essas naturais ocorrências. Mas o que importava era 
construir, implantar, pavimentar, e para isso buscaram recursos por todas as 
formas. 

Existem dois modelos básicos de financiamento do setor rodoviário, que se 
diferenciam por vincular ou não os recursos. Nos modelos de vinculação são 
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várias as formas praticadas para assegurar fontes de receitas com finalidades 
específicas de aplicação. Uma delas é a criação de um fundo rodoviário, produto 
de impostos especificamente arrecadados. Outra modalidade compreende a 
tarifação do uso das rodovias pela cobrança de pedágios aos usuários. Uma 
terceira modalidade é a transferência de encargos para estados e municípios 
interessados nas rodovias, para os quais haveria uma contribuição vinculada para 
fazer face às despesas. Nos casos de não-vinculação, utilizam-se as dotações 
ordinárias do Orçamento Geral da União. 

No período de ouro do rodoviarismo todas essas formas foram adotadas e outras 
mais. O Fundo Rodoviário Nacional - FRN, criado em 1945, como mencionado, 
constituído de recursos provenientes do Imposto Único sobre Lubrificantes e 
Combustíveis Líquidos e Gasosos - IULCLG, tem sido a principal fonte de 
financiamento do programa rodoviário. Sofreu diversas modificações na forma de 
ser repartido, desde a sua criação, alterando-se para mais ou para menos a 
parcela destinada ao DNER, como também viu o montante arrecadado oscilar da 
mesma forma. O período de 1967 a 1973 mostrou os maiores índices de 
arrecadação do IULCLG, devido ao consumo de combustíveis manter-se a níveis 
elevados (Pereira, 1974). Essa modalidade foi adotada na maioria dos países do 
continente para fmanciar a expansão das redes rodoviárias, sendo responsável, 
hoje, na região, pela imensa malha existente (Schiessler & BulI, 1992). 

No final da década de 60 foram criados o Imposto sobre Transporte Rodoviários 
de Passageiros - ITRP, a Taxa Rodoviária Única - TRU e autorizado a cobrança 
de pedágio nas rodovias, respectivamente através dos Decretos-Leis 284/67, 
397/68 e 791/69, para fortalecer o sistema de fmanciamento do setor rodoviário. 
Eram recursos destinados exclusivamente para o custeio de obras de 
conservação, restauração e segurança de tráfego. A TRU representou um reforço 
nas finanças do DNER, o mesmo não podendo ser dito do ITPR, que de dificil 
cobrança e fiscalização, jamais foi considerado uma alternativa viável para o 
fmanciamento do setor. Quanto ao pedágio, foi adotado, a partir de 1973, em 
algumas rodovias federais de alta densidade de tráfego, e operado diretamente 
pelo DNER. Em 1979 foi desativado, porque os custos de operação 
ultrapassaram o valor da arrecadação, numa análise simplista da questão. 

Mas a grande saída encontrada pelos planejadores do período áureo da expansão 
rodoviária foi a opção pelo endividamento interno e externo do DNER, baseado 
na suposição do aumento da arrecadação dos recursos derivados dos tributos 
cobrados dos usuários e da transferência de recursos de outros setores via 
Orçamento da União, que seriam usados como garantia das dívidas. Pereira 
(1974), citando levantamento da empresa de consultoria TRANSPLAN, estimou 
em Cr$ 4 bilhões, em valores de junho de 1973, a dívida do DNER, em moeda 
nacional e estrangeira. As principais fontes de financiamento externo foram o 
Banco Mundial, o BID, a CaterpilIer e a Casa Rotschild. Internamente, as 
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agências finaciadoras mais importantes foram o Banco do Brasil, o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico - BNDE, mais tarde acrescido do S de 
social, o Banco de Investimento Brasileiro, o Grupo Executivo para Erradicação 
de Cafezais Antieconômico - GERCA. 
O DNER também mobilizou recursos dos programa especiais do Governo 
federal, criados para financiar projetos prioritárias em várias regiões do País, para 
implantar e pavimentar rodovias. Participou ativamente dos seguintes: Programa 
de Integração Nacional - PIN, de 16 de julho de 1970, que objetivou a 
integração à economia do país das áreas sob a jurisdição da SUDAN e da 
SUDENE; Programa de Redistribuição de Terra e de Estímulo à Agroindústria do 
Norte e Nordeste - PRO TERRA, de 9 de julho de 1971, uma espécie de reforma 
das regiões Norte e Nordeste para criar emprego e acesso do homem à terra; 
Programa de Desenvolvimento do Centro-Oeste - PRODOESTE, de 8 de 
novembro de 1971, destinado a promover o desenvolvimento dos estado do Mato 
Grosso e Goiás; Programa de Desenvolvimento do Vale do São Francisco -
PROV ALE, de 7 de fevereiro de 1972, visando acelerar o desenvolvimento da 
região do Vale do São Francisco. Foram programas lançados de forma alucinante, 
que mobilizavam todo o Sistema DNER para se cumprirem os prazos rígidos 
neles estabelecidos. 

Esse painel de siglas contribuiu para o DNER marcar o nome, dentro de uma 
conjugação de fatores que favoreceu o privilegiamento da rodovia como o meio 
de transporte mais eficiente para promover o desenvolvimento nacional. A ênfase 
dada à rodovia concentrou poder e prestígio no DNER de tal ordem, que De 
Pao10 & Azeredo (1974) destacam discrepâncias produzidas por esse fenômeno, 
particularmente na dispersão de autoridade para o planejamento do setor como 
um todo devido ao confinamento da política de transportes dentro dessa 
modalidade. 

O esquema de fmanciamento adotado permitiu a conclusão da pavimentação de 
uma rede rodoviária básica indicada nos planos diretores mencionados, 
interligando regiões até então isoladas do restante do País, como também 
possibilitou a construção de obras rodoviárias de vulto por decisão 
exclusivamente política. Foi o tempo do logotipo do DNER indicar em placas 
espalhadas, por todo o País, obras como as rodovias Transamazônica, Perimetral 
Norte, Cuiabá-Santarém, Belém-Brasília, Rio-Santos, a Ponte Rio-Niterói. 

O DNER havia atingido o auge, o apogeu da sua trajetória de organização 
rodoviária. No Oriente-Médio, entretanto, uma crise de petróleo explodiu, com 
prenúncio de tempos difíceis para o Brasil. O modelo de financiamento 
rodoviário é reavaliado e o DNER vê desaparecer os recursos, que fizeram a sua 
glória. As estradas começam a se deteriorar e a organização não consegue 
reverter a situação. É o início da decadência do DNER, que culmina com a 
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intervenção da refonna Collor de Mello. O próximo capítulo tratará dessas duas 
questões. 
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CAPITULO V 

DO DECLÍNIO À REFORMA COLLOR DE MELLO 

Em 6 de outubro de 1973 aconteceu a quarta guerra árabe-insraelense, num 
período de 24 anos, introduzindo no mundo o petróleo como um forte 
componente de pressão política contra os países que dessem apoio à Israel. Isto 
fez com que o preço do petróleo quadruplicasse no mercado internacional, 
passando de US$ 2,5 o barril em 1973 para US$ 10,5 em 1974. 

A crise do petróleo atingiu em cheio o modelo econômico de desenvolvimento 
brasileiro, baseado em dois pilares a partir do Governo Kubstcheck: a 
implantação da indústria automobilística como fator de uma industrialização 
acelerada e a hegemonia das estradas sobre outras facilidades de deslocamento. 
O fato ocorreu exatamente quando o setor rodoviário atingia a sua plenitude, 
conforme análise de Prado (I 974), pois 71,1 % do total de cargas eram 
transportadas por estradas e 94,4% dos passageiros também faziam uso dela para 
se deslocarem pelo País. Foi, então, que se deu o início da desaceleração de 
investimentos do setor. 

o declínio 

A crise energética com seus efeitos perversos sobre a balança de pagamento, e a 
escassez de recursos fez com que o Governo que se instalou em 1974, do General 
Ernesto Geisel, ao lançar o II Plano Nacional de Desenvolvimento - II PND, 
reduzisse os investimentos rodoviários e elevasse os das demais modalidades, 
objetivando a diminuição da dependência da economia do País ao modal que fez 
a glória do DNER. Seguiu-se a essa diretriz política, a criação, em 1975, do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND, que representou um forte esquema 
de centralização federal de recursos nas mãos do Ministro da Fazenda, reduzindo 
a limitada mobilidade do DNER na aplicação das verbas vinculadas, garantidas 
por Lei, desde a década de 40. 

Era o prenúncio de tempos dificeis; era o início gradativo da desvinculação de 
recursos, que iria culminar com a Constituição de 1988, acabando com a 
vinculação de recursos de qualquer natureza, com exceção da ára de educação. 

Chegou-se ao final dos anos 70 com uma rede rodoviária federal pavimentada de 
46.227 km, aquém dos 63.000 km previstos no II PND. Verificava-se uma 
redução nos níveis de produção, em termos de pavimentação e implantação no 
período 1975/78, igual à metade do realizado nos anos 1969/74. Em termos de 
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recursos investidos, observava-se que da média anual de US$ 2 milhões 
aplicados até 1974, chegou-se a US$ 870 milhões em 1979 e a US$ 401 milhões 
em 1985 (Projeto X, s/d). Paradoxalmente, a redução dos investimentos ao nível 
de obras emergenciais dá-se na razão inversa do inchamento de funções e 
servidores do DNER. 

A refonna da FGV, considerada por muitos um obra técnico-científica de 
referência na literatura refonnista, começou, então, a ser descaracterizada. Foi a 
vez do decreto n° 80.566, de 17 de outubro de 1977. 

Transfonnou-se a Vice-Diretoria Geral em Diretoria Executiva, numa simples 
mudança de nome sem qualquer repercussão nas atribuições da função, e 
criaram-se órgãos de coordenação geral, em número de cinco, ou seja, a 
Coordenadoria de Financiamento, a Coordenadoria de Programas Especiais, a 
Coordenadoria de Segurança Rodoviária, a Coordenadoria de Órgãos Regionais e 
a Coordenadoria de Sistemas de Arrecadação, numa espécie de candelabro com 
seus pendentes a dividir atribuições com as já agora oito diretorias 
especializadas, a saber: de Planejamento, de Obras, de Manutenção, de Trânsito, 
de Transporte Rodoviário, de Pessoal, de Administração e o Instituto de 
Pesquisas Rodoviárias, então incorporado ao DNER como uma diretoria. Essas 
alterações não suportam qualquer análise organizacional consistente, apenas 
destacam a ambigüidade das justificativas ao nível interno e o clientelismo 
político ao nível externo. 

Quanto aos recursos humanos, o DNER recebeu levas de funcionários originários 
de diversos órgãos e de diversas naturezas, desde a metade dos anos 70 até o 
final dos anos 80, legitimados através de leis e decretos que se sucederam. Desta 
fonna, foram incorporados funcionários estatutários regidos pela Lei n° 1.711, de 
28 de outubro de 1952, oriundos do extinto Departamento Nacional de Estradas 
de Ferro - DNEF e da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, ex 
DCT, que resolveram não optar pelo regime jurídico da Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT, adotado pela empresa recém criada, como também empregados 
celetista de empresas locadoras de mão-de-obra e da extinta Empresa de 
Engenharia e Construção de Obras Especiais S. A. - ECEX. 

Deve-se registrar que por essa época o DNER adotava dois regimes jurídicos, 
onde conviviam funcionários regidos pela Lei n° 1.711152 citada, ou seja, pelo 
Estatuto do Funcionário Público, e aqueles subordinados à CLT. Essa situação de 
duplicidade de regimes, existente desde 1968, provocava distorções nas folhas de 
pagamento, devido a diferentes tabelas de remuneração, e criava insatisfações nas 
pessoas, com reflexos na produtividade e na qualidade dos serviços. A 
duplicidade somente foi alterada com a Constituição de 1988, quando todos os 
funcionários passaram para o Regime Jurídico Único - RnJ. 
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Mas as insatisfações entre os funcionários, principalmente aqueles das tabelas de 
nível médio, também poderiam ser encontradas na forma de admissão do pessoal 
prestador de serviços e dos citados oriundos da ECEX. Esta circunstância 
limitou as oportunidades de ascensão funcional para muitos que conseguiam 
concluir um curso superior, e até atuavam em desvio de função, e viam as vagas 
serem preenchidas por pessoal de fora dos quadros do DNER sem passar por 
concurso público de praxe. O relato de Pedro Hamilton Passos Lima é 
esclarecedor: 

Entrei para o Instituto de Pesquisas Rodoviárias, em 1963, com 
dezesseis anos. Ele ainda era do CNPq (Conselho Nacional de 
Pesquisas). No início dos anos 80, já formado em engenharia, era 
Assistente da Divisão de Treinamento e Conclaves, função privativa 
de engenheiro, quando foi criada uma tabela especial de servidores 
para abrigar o pessoal das firmas que trabalhavam para o DNER. 
Tinha de tudo: engenheiros, contadores, administradores, 
procuradores, serventes, datilógrafos. Era uma verdadeira salada de 
profissões. Aí senti que não teria mais vez. Foi um desestímulo total. 
Mesmo assim entrei na justiça pedindo enquadramento na função de 
engenheiro, com base nessas admissões. Até hoje não foi dada 
sentença definitiva. Faz dez anos. Já pedi aposentadoria, não tenho 
mais nada a fazer no serviço público. 

A Tabela Especial de Emprego, ou "tabelinha" como ficou conhecida, foi 
originada, no DNER, como de resto em todo serviço público, pela absorção do 
pessoal de empresas privadas que supriam as necessidades de mão-de-obra na 
Administração Federal direta e nas autarquias federais. No DNER foram "683 
contratados de acordo com a autorização presidencial exarada na E.M. n° 290, de 
18 de novembro de 1981 (in DOU, de 25 seguinte)" (Oficio n° 312, do Diretor do 
Pessoal, de 24/6/86), numa versão clientelista típica do "jeitinho brasileiro", 
conforme vê Vieira (1982). A contratação definitiva desse pessoal deu-se, 
segundo parecer do Procurador Geral do DNER (Referência: Proc. 
20000.019.652/87-31, de 22 de dezembro de 1987, p.5), "sem concurso público, 
situação esta que o Decreto-Lei n° 2.280/85 (de 16 de dezembro de 1985) veio 
regularizar" . 

Quanto à ECEX, o Procurador Geral do DNER, no processo citado, ainda 
tratando da mesma Lei, "distingue e toma especial o aproveitamento do pessoal 
da extinta ECEX" porque "foi legalmente sucedida, em todos os direitos e 
obrigações, pelo DNER, nos termos da sua liquidação" (o grifo é do Procurador, 
p.4). Como se sabe, a ECEX foi uma empresa pública constituída para executar a 
construção da Ponte Rio-Niterói, controlada pelo Ministério dos Transportes, 
através do DNER, seu único acionista, a quem prestava seus serviços. Ela 
encerrou suas atividades em 31 de março de 1987, baseada da Resolução n° 
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05/86 do Conselho lnterministerial de Privatização, que resolveu aprovar a sua 
desativação e liquidação. Nestas condições, foi sancionada a Lei n° 7.625, de 1 ° 
de novembro de 1987, dispondo sobre o aproveitamento pelo DNER do corpo 
técnico e administrativo da empresa, inclusive daqueles contratados para obras e 
serviços do próprio DNER. 

o Decreto-Lei n° 2.280, que amparou o pessoal oriundo da Tabela Especial e da 
ECEX, criou empregos no Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei 
n° 5.645, de 10 de dezembro de 1970, necessários para incluir os servidores 
contratados pelos órgãos da administração direta e autarquias, para desempenho 
de atividades em caráter permanente. 

F ez-se, assim, a alegria de muitos, embora a custa de um inchamento 
desordenado no quadro de pessoal do DNER, como se verifica na Portaria n° 
913, de 16 de maio de 1988, do Secretário de Recursos Humanos da Secretaria 
de Administração Pública da Presidência da República - SEDAP, que mandou 
classificar nos empregos das categorias funcionais do serviço público o pessoal 
da extinta ECEX. F oi um festival de contratações concentrada na sua quase 
totalidade na sede do DNER, no Rio de Janeiro. Tinha de tudo: 9 artífices de 
estruturas de obras e metalurgia; 19 artífices de mecânica; 6 artífices de 
eletricidade e comunicações; 4 artífices de carpintaria e marcenaria; 293 agentes 
administrativos; 79 datilógrafos; 1 médico; 42 engenheiros; 5 arquitetos; 4 
engenheiros de operações; 10 economistas; 12 administradores; 12 contadores; 5 
técnicos em assuntos educacionais; 2 assistentes sociais; 2 técnicos em 
comunicações sociais; 27 auxiliares operacionais de serviços diversos; 19 agentes 
de serviços de engenharia; 5 desenhistas; 4 agentes de telecomunicações e 
eletricidade; 10 técnicos de contabilidade; 3 telefonistas; 11 técnicos de estradas; 
8 procuradores autárquicos; 45 motoristas oficiais; 121 agentes de portaria; 1 
analista de sistemas; e 1 operador de computação. 

Completando esse quadro de desequilíbrio organizacional, o processo de 
desvinculação de recursos seguiu o seu curso com o Decreto-Lei n° 1.754, de 31 
de dezembro de 1979, que incorporou ao FND, as receitas do TRU destinadas à 
União. Mas foi em 1982 que todos os recursos gerados do setor rodoviário, 
IULCLG, TRU e ISTR, deixaram de ter qualquer destinação específica na esfera 
federal, passando a ser considerados como recursos ordinários do Tesouro 
Nacional. Deu-se, então, a ruptura do modelo tradicional de financiamento do 
setor, que permitia ao DNER, com a vinculação, ter uma relativa autonomia e 
flexibilidade para atender, minimamente, às suas necessidades, mesmo que só em 
termos de conservação do patrimônio. É verdade que os recursos, em parte, 
retomam ao setor através de uma simples transação burocrática, mas o fato gera 
insegurança nos dirigentes rodoviários devido à intermitência dos fluxos e das 
desgastantes negociações para justificar as solicitações. É o que poderia ser 
chamado da centralização da centralização do Executivo. 
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Assim, o final dos anos 70 e os anos 80 foram devastadores para o DNER: 
recursos financeiros reduzidos a quantias irrisórias; a extensa rede rodoviária de 
sua competência alcançando um alto índice de deterioração; um quadro funcional 
inchado; e as atividades fins do órgão relegadas apenas a obras emergencias. 

Chegou-se, então, no ano de 1989 com a rede rodoviária federal de 50.162 km de 
estradas pavimentadas em situação crítica, onde se constata que do total, 6,6% 
encontram-se em péssimo estado, 22,9% em mau estado, 34,4% em estado 
regular e 36,1 % em bom estado, sendo que a cada ano esse quadro se agrava de 
3.000 km, que passam de estado regular para mau (DNER, 1990). Buscava-se 
justificativa para essa situação, de um modo geral, apenas pela insuficiência de 
recursos financeiros para prosseguir com o planejamento traçado no [mal da 
década de 60, sem considerar que faltou uma visão estratégica das autoridades no 
sentido de planejar ações para tempos de turbulências, demandas sociais justas e 
recursos escassos. O sentido de direção traçado pelos administradores dos anos 
do "milagre brasileiro" não mais valia para esses novos tempos. 

Tempos de uma nova Constituição do Brasil, que entrou em vigor a 10 de 
outubro de 1988, após um longo processo de elaboração contando com a 
participação de todas as classes e camadas sociais, pressões de empregados e 
empregadores. Estava pronto o que seria percebido como uma das constituições 
mais avançadas do mundo contemporâneo em matéria de direitos individuais e 
coletivos. "A Constituição Cidadã", como disse Ulisses Guimarães Presidente do 
Congresso Nacional, que a aprovou. 

O sistema tributário aprovado no bojo da nova Constituição extinguiu os 
impostos únicos sobre minerais, energia elétrica, lubrificantes e combustíveis e 
todos os impostos específicos sobre serviços de transportes e comunicações, 
todos de competência da União. Foi proibida a vinculação de receitas de 
impostos a órgãos, fundos e despesas, com algumas exceções como a educação. 
A reforma tributária incorporada à Constituição marcou, desta forma, duas 
vertentes fundamentais para o País: adotou o princípio de desvinculação de 
recursos gerados de impostos e fortaleceu a participação dos Estados e 
Municípios na distribuição dos recursos fiscais, promovendo a descentralização 
tributária. 

A desvinculação dos impostos fez com que os dispêndios para a infra-estrutura 
rodoviária federal ficassem na dependência exclusiva de dotações orçamentárias, 
aprovadas anualmente. Já a descentralização tributária provocou o esvaziamento 
financeiro da União, mas não contemplou na mesma medida a descentralização 
fisica da rede rodoviária. Esta ficou apenas no papel, como referido, ao nível dos 
estudos elaboradoa pela Divisão de Planos e Programas - DPP do DNER. 
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Buscou-se, a todo custo, no âmbito da administração federal, encontrar 
instrumentos tributários que gerassem recursos dentro dos limites legais 
instituídos. Nesse sentido propôs-se a criação da Taxa de Manutenção 
Rodoviária, uma espécie de TRU, no início de 1989, que foi considerada 
inconstitucional pela Consultoria Geral da República. Em 1990, o Congresso 
Nacional aprovou, através da Lei n° 8.155, de 28 de dezembro, a Taxa de 
Conservação Rodoviária, que também foi considerada inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal. 

Antes dessas tentativas tradicionais de reeditar o velho sonho dos rodoviários de 
ter um fundo vinculado, havia sido aprovado pela Lei n° 7.112, de 22 de outubro 
de 1988, a cobrança do Selo-Pedágio. Foi uma idéia engenhosa de cobrar do 
usuário o uso da rodovia, através da compra mensal de um selo para ser colado 
no pára-brisa do automóvel. Usou-se para a venda do selo a estrutura capilar dos 
Correios com resultados satisfatórios, mas o sistema como um todo apresentou 
deficiências típicas das montagens apressadas e desestruturadas que penneiam 
organizações públicas em crise. Deixou-se de pensar, por exemplo, na 
necessidade de uma estrutura de fiscalização de porte, nas facilidades de 
sonegação e falsificação, nos protestos e reclamações judiciais dos pagantes, na 
tramitação morosa da liberação dos recursos arrecadados. Tudo isso contribuiu 
para a entropia do sistema e a consequente extinção do Selo-Pedágio em 16 de 
agosto de 1990, pela Lei n° 8.075, sem que o usuário da rodovia recebesse os 
beneficios esperados. 

Os recursos humanos do DNER também mostravam uma situação preocupante 
nesse [mal da década de 80. Embora o órgão tenha absorvido um número 
expressivo de funcionários, a renovação não aconteceu de fonna hannoniosa e 
nem se processou a transferência de conhecimentos entre as gerações. Por outro 
lado, havia uma grande concentração de pessoal no Rio de Janeiro, destacando a 
péssima distribuição de funcionários. O treinamento e a capacitação técnica do 
pessoal foram negligenciados, como disse Landau na entrevista, pela falta de 
programas que atendessem às reais necessidades do órgão. Dentro desse quadro, 
em 1989, o DNER somava 19.870 funcionários, sendo 6.147 pertencentes à 
Polícia Rodoviária, 4.000 com pedidos de aposentadoria em andamento e 3.000 a 
menos de três anos para completarem o tempo de serviço (DNER, 1990), 
evidenciando problemas que tenderiam a se agravar a curto prazo. 

O DNER chega, portanto, ao anos 90 em situação crítica. Externamente, com 
uma imagem desgastada junto à sociedade. Primeiro, porque o estado deteriorado 
das estradas provoca desgaste prematuro dos veículos, altos custos operacionais 
e acidentes, e, segundo, em razão de decisões autoritárias e irritantes para o 
usuário como foi a implantação do selo pedágio. Internamente, vê-se um quadro 
funcional despreparado, mau distribuído, com grande concentração de 
funcionários na sede, e desmotivado por falta de perspectivas funcionais claras, 
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além de uma estrutura organizacional imensa, que chegou a nove diretorias 
especializadas, uma Procuradoria Geral, um Diretor Executivo e um Diretor 
Geral, mais todos os penduricalhos que acompanham a pirâmide hierárquica 
desse tipo clássico de formatação, onde a comunicação horizontal percorre 
caminho tão distante que chega difusa e distorcida no destino. 

Foi então que se realizou a primeira eleição direta para Presidente da República 
depois de trinta longos anos. Fernando Collor de Mello, no dia 15 de março de 
1990, sobe triunfante a rampa do Palácio do Planalto clamando modernidade. 
Um dia depois da posse baixou um pacote de medidas que deixou perplexo o 
povo brasileiro: confiscou a poupança, congelou os preços e fez uma reforma 
administrativa. É isto que será tratado a seguir. 

A reforma Collor de Mello 

Jamais, na história republicana, dois acontecimentos democráticos, no curto 
espaço de dois anos, transformaram de maneira tão intensa e profunda a 
administração pública do País: a aprovação da Constituição de 1988 e a posse do 
primeiro Presidente da República eleito em 1990, diretamente pelo voto depois 
de trinta anos. 

o primeiro acontecimento foi a definição dos referenciais de natureza 
institucional da administração pública brasileira inscritos na Constituição Federal 
de 1988. Mukai (1989) ao analisar o capítulo Constituição que dispõe sobre a 
administração pública, destaca inúmeras inovações introduzidas pelos 
Constituintes no sentido de revigorar o exercício da função pública, bastante 
enfraquecido, coibir o nepotismo e instituir princípios de igualdade para todos os 
níveis de poderes. 

Nesse direção, o artigo 37 determina os princípios da legalidade, impessoalidade 
e moralidade como regras para serem observadas permanente e obrigatoriamente 
pelo administrador público, seja ele de qualquer dos poderes da União, do 
Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. 

No que tange aos servidores públicos, especificamente, a Constituição destaca as 
normas de interesse fundamental para a organização do serviço público, que são: 

(a) a investidura em cargo público depende de concurso público de provas ou de 
provas e títulos. A novidade da lei é a exigência de concurso também para 
contratação pelo regime da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, não 
previsto na carta anterior. F oi a fórmula encontrada para coibir o clientelismo 
e o empregulsmo; 

(b) o direito de sindicalização foi garantido ao servidor público civil; 
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(c) a lei determina os casos de contratação de pessoal por tempo determinado 
para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Este 
preceito modifica a Carta anterior que admitia a contratação para serviços 
temporários ou funções de natureza técnica especializada~ 

(d) o regime jurídico único, a estabilidade e os planos de carreira dos servidores 
da administração direta foram instituídos para os servidores da administração 
direta, das autarquias e fundações da União, Estados e Municípios. 
Pretendeu-se acabar com a dualidade jurídica no setor público. 

Quanto ao segundo acontecimento, este uma verdadeira revolução, refere-se às 
medidas baixadas pelo Presidente empossado, Fernando Collor de Mello, que 
afetaram indistintamente toda a sociedade brasileira nos aspectos políticos, 
sociais e econômicos. Foi o chamado Plano Collor. 

o Diário Oficial da União publicou, naqueles momentos iniciais do Governo 
Collor, um total de 23 medidas provisórias, 7 decretos, 72 atos de nomeação, 
instruções normativas e tudo o que se fez necessário para cumprir os propósitos 
reformadores, sintetizados por Castanhar (1990, p.52), de "modernização do 
Estado e melhoria da eficiência da máquina govenamental". 

De caráter impositivo, pois não precedeu qualquer estudo detalhado e discussão 
abrangente, a reforma administrativa do Governo Collor foi implementada através 
de Medidas Provisórias, que têm a força de lei, mas emanam de uma única 
pessoa. É unipessoal, é fórmula coercitiva estabelecida para o Congresso 
Nacional apreciar expressamente como projeto de lei. 

Sem qualquer modelo teórico consagrado nas teorias administrativas a sustentar a 
reforma, a inspiração ou motivação desta, estaria, como compreenderam Costa & 
Cavalcanti (1990, p.90), "no esgotamento financeiro do Estado" que, por isso, 
exigiria medidas duras no sentido de diminuir o tamanho da máquina burocrática, 
diagnosticada pelo novo Governo de pesada, desmotivada, perdulária e incapaz 
de impulsionar o desenvolvimento do País. Se assim é, o paradigma da eficiência 
volta à cena nacional, mas agora combinado com a visão de um Estado 
administrativo reduzido, na suposição de alcançar melhores resultados do que na 
situação precedente. 

As palavras de ordem do novo Governo passaram a ser redução, reestruturação, 
criação, extinção, dissolução, dentro de um quadro de referência baseado numa 
ampla reforma ministerial, que ditaria as regras para os desdobramentos ao nível 
de cada competência. Collor de Mello, antes de assumir, apresentou à sociedade 
brasileira o que seriam as suas diretrizes de ação para governar o País. Em quatro 
pontos listou as reformas estruturais que pretendia realizar: a renegociação da 
dívida externa; a reforma administrativa; a reforma patrimonial; e a reforma 
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fiscal. Embora devesse existir uma interrelação nesses quatro pontos, a leitura 
simples do texto não possibilita fazer-se digressões a respeito. 

Na apresentação das suas diretrizes governamentais, Collor de Mello explicitou 
que para a construção da soberania nacional dever-se-ia resgatar da miséria os 
milhões de brasileiros como sendo "o meu compromisso e, acredito, o 
compromisso de todo homem de bem que confia na reconstrução do Brasil" 
(Diretrizes de Ação do Governo, 1989, p.I). Estava posta a justificativa para 
reformar o Estado de forma incondicional e absoluta, pois quem ousaria ir contra? 
Para fazê-lo, disse o Presidente, passar-se-ia antes "pelo combate à corrupção e o 
resgate da moralidade e da dignidade do serviço público < ... > condições 
indispensáveis para o exercício de qualquer cargo na administração brasileira, do 
mais humilde até o de mandatário maior da vontade nacional" (p.lI). 

A eficiência não passou ao largo dos princípios enumerados por Collor para fazer 
a reforma do aparato público. Ela deveria ser buscada, pelo que se infere do 
documento analisado, pela demissão de funcionários, mesmo reconhecendo as 
restrições constitucionais para tanto, pela extinção de órgãos, pela reestruturação 
de outros, pela eliminação de superposições, e por todas as intervenções 
clássicas reducionistas como tratou Motta (1987). Eficiência administrativa e 
racionalização dos recursos disponíveis era a ordem dada para vencer os desafios 
da gerência da década de 90, conforme diagnosticou K1iksberg (1988), se bem 
que utilizando as técnicas atrasadas de reforma de aparatos burocráticos que 
indicam quanto menor, melhor será. 

Já o resgate da moralidade da função pública seria conseguido pela eliminação do 
que foi considerado as duas distorções do exercício do cargo. A primeira 
consistiria em "estirpar a prática de fazer dos cargos públicos objeto de 
negociação política em troca de favores privados" (p. 10), a segunda seria rever a 
estrutura de cargos e salários para acabar as distorções limitadoras do 
desempenho público. 

A reforma administrativa, informava o documento, não deveria desviar-se do 
princípio da democratização do Estado, e para tanto precisaria adotar os 
seguintes procedimentos (p.II): 

< ... > promover a indispensabilidade da motivação dos atos 
administrativos, atendendo-se aos requisitos de relevância e 
transparência; apresentar um projeto de lei de um Código de Ética do 
Serviço Público e Serviços Afins estabelecendo normas de 
comportamento com relação à imparcialidade, à aplicação dos recursos 
públicos e à proibição de favores e gratificações; exigir das 
consultorias jurídicas dos órgãos do Executivo seu funcionamento 
como verdadeiras comissões de constitucionalidade; estabelecer o 
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critério de registro prevlO provisório para contratos públicos e 
instrumentos assemelhados. 

Assim, de forma ambigüa na definição de objetivos, passou-se do superficial ao 
concreto no ato de promover a reforma administrativa, com a sanção presidencial 
da Lei n° 8.028, de 12 de abril de 1990, que dispôs sobre a organização da 
Presidência da República e dos Ministérios. De forma sucinta, pode-se dizer que 
a Lei foi organizada em quatro capítulos e sessenta artigos, sendo que nove foram 
vetados por ocasião da sanção Presidencial. 

o Capítulo I, do Artigo 1 ° ao 16, tratou da estrutura, das fmalidades e 
organização da Presidência da República, que foi constituída basicamente do 
seguinte: 

(a) órgãos executivos: Secretaria-Geral, Gabinete Militar e Gabinete Pessoal do 
Presidente da República. 

(b) órgãos de consulta: Conselho da República e Conselho da Defesa Nacional. 

(c) órgãos de assessoria imediata: Conselho do Governo, Alto Comando da 
Forças Armadas, Estado-Maior das Forças Armadas e Consultoria Geral da 
República. 

(d) órgãos de assistência direta e imediata: Secretaria de Cultura, Secretaria de 
Ciência e Tecnologia, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de 
Desenvolvimento Regional, Secretaria dos Desportos, Secretaria de 
Administração Federal e Secretaria de Assuntos Estratégicos. 

o Capítulo lI, do Artigo 17 ao 23, tratou da criação de doze ministérios, a saber: 
da Justiça~ da Marinha~ do Exército~ das Relações Exteriores~ da Educação; da 
Aeronáutica; da Saúde, da Economia, Fazenda e Planejamento; do Trabalho e da 
Previdência Social; da Infra-Estrutura e da Ação Social. 

o Capítulo III, do Artigo 24 ao 29, tratou das extinções e criações de cargos e 
órgãos segundo a nova estrutura. Foram criados, em decorrência, cinco cargos de 
Ministros de Estado - da Economia, Fazenda e Planejamento; da Agricultura e 
Reforma Agrária; do Trabalho e da Presidência Social; da Infra-Estrutura; da 
Ação Social - e mantidos os sete cargos remanescentes da estrutura anterior. 
Foram extintos os quatro cargos de Ministros de Estado Chefe dos Gabinetes -
Civil, Militar, do Estado-Maior das Forças Armadas - e do Serviço Nacional de 
Informação. E de doze cargos de Ministros de Estado - do Planejamento, da 
Fazenda, dos Transportes, da Agricultura, do Trabalho, do Desenvolvimento da 
Indústria e do Comércio, das Minas e Energia, do Interior, das Comunicações, da 
Previdência e Assistência Social, da Cultura e da Ciência e Tecnologia. 
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Em contra-partida foram criados os cargos especiais de Secretário-Geral da 
Presidência da República, de Chefe do Gabinete Militar, de Chefe do Estado 
Maior das F orças Armadas e o de Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da 
República, mais oito cargos de Secretário Geral dos Ministérios. 

Ainda nesse Capítulo foram fixadas as regras a serem observadas com relação ao 
acervo patrimonial dos órgãos extintos e do pessoal nele lotado. Particularmente 
quanto ao pessoal, a Lei estabeleceu que os órgãos cujas atribuições foram 
absorvidas por outros, os funcionários seriam automaticamente transferidos e 
colocados nas mesmas Tabelas de Emprego, sem perda ou alteração na situação 
anterior, ressalvados os casos de função gratificada que poderiam não existir na 
nova situação. No caso de extinção simples do órgão, os servidores seriam 
colocados em disponibilidade remunerada, com a ressalva de estar vedado o 
exercício de qualquer cargo ou emprego em órgãos ou entidades públicas nos 
diferentes níveis de Governo. 

Os demais Capítulos, o IV e o V, que compreendem do Artigo 30 ao 60, 
apresentam questões de ordem geral, as fundamentações jurídicas e os 
desdobramentos a serem observados por ocasião das regulamentações 
pertinentes. 

Esta listagem dá a idéia da intenção que o Governo teve em promover um forte 
enxugamento da estrutura central de poder, talvez sem perceber que estava 
criando o gigantismo de alguns órgãos com a concentração de múltiplas funções, 
como foi o caso dos Ministérios da Infra-Estrutura e da Economia, Fazenda e 
Planejamento. A idéia de enxugamento, contudo, estava prejudicada no nível do 
Presidente da República, pois se os Ministérios passaram de 18 para 12, como 
observaram Costa & Cavalcanti (1990), o número de Secretarias pulou de três 
para sete, fazendo com que o Presidente que despachava com 25 membros do 
pnmerro escalão passasse a fazê-lo com 23, representando uma desprezível 
redução. 

Foi então que o Presidente Collor aprovou o Decreto n° 99.244, de 10 de maio de 
1990, tratando da reorganização e do funcionamento da Presidência da República 
e dos Ministérios. Assim se ficou sabendo que o DNER passou a compor a 
estrutura orgânica do Ministério da Infra-Estrutura, que por sua vez, criou quatro 
Secretarias Nacionais - de Minas e Metalurgia, de Energia, de Transportes e de 
Comunicações. 

Nessa nova situação, o DNER perdeu o status de tratar direto com o Ministro, 
como tinha sido desde a sua criação, sendo que nos seus tempos áureos tratava 
diretamente com o Presidente da República, como lembrou Guioberto na 
entrevista, para subordinar-se ao Secretário de Transportes, cargo recém criado, a 
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quem caberia definir as políticas do setor. Buscar a compreensão dessa 
subordinação é questão que se impõe no contexto do presente trabalho. 

o Ministério da Infra-Estrutura e o DNER 

o Ministério da Infra-Estrutura foi criado com o agrupamento dos Ministérios 
dos Transportes, das Minas e Energia e das Comunicações, que passaram a 
compor Secretarias Nacionais dessas áreas-fim ao nível de primeiro escalão do 
Ministério. Esta circunstância representou, de fato, uma extraordinária redução 
estrutural de cargos e funções na mesma proporção em que foi centralizado o 
poder decisório sobre assuntos, matérias e políticas públicas tão diversificados, 
na figura de um super-ministro. 

Havia a crença de poder se fazer, desse modo, a integração da ação pública de 
forma menos conflitante, mais harmoniosa e com a rapidez desejada pelo 
Governo. Mas aí a centralização pode sobrecarregar a agenda do Ministro 
fazendo com que a burocracia recrudesça o "formalismo", palavra e significado 
tomado emprestada de Riggs (1968), latente no serviço público, que é medido 
pelo grau de discrepância entre o formal, o prescrito e o real, o possível. Nessas 
condições de centralismo decisório, os Secretários Nacionais buscariam canais 
alternativos para agilizar os planos e programas de interesse da área, criando 
atritos e desentendimentos facilmente verificados dentro da hierarquia das 
decisões. 

Nesse contexto, foi criado, como referido, a Secretaria Nacional de Transportes, 
composta de três Departamentos Nacionais - de Transportes Rodoviários, de 
Transportes Ferroviários e de Transportes Aquaviários, que, segundo Costa & 
Cavalcanti (1990, p.96), interpretando o ponto de vista do Governo, "seriam 
instrumentos de fortalecimento da administração direta com relação à indireta, um 
mecanismo para trazer as decisões que estão na alçada das grandes estatais para 
o comando do Governo". Embora Costa & Cavalcanti contestem os argumentos, 
o caso do DNER parece confirmar essa suposição ao analisar-se as competências 
do Departamento Nacional de Transportes Rodoviários - DNTR, órgão 
departamental da Secretária Nacional de Transportes. O DNTR estaria 
assumindo competências regimentais do DNER, como pode ser constatado na Lei 
nO 99.224, Art. 225, que diz o seguinte: 

Executar, direta ou indiretamente, a política e os planos, programas e 
projetos nacionais de viação e de transporte rodoviário e, em especial: 

I - conceder, permitir ou autorizar e controlar: 

a) a implantação, administração, operação, manutenção e 
conservação de trechos do sistema rodoviário nacional; 

76 



b) o transporte rodoviário interestadual e internacional de pessoas 
e bens; 

II - propor a destinação de recursos e a concesão de fmanciamentos 
por parte de entidades federais para aplicação em planos, 
programas e projetos rodoviários; 

III - coordenar o desenvolvimento de projetos visando a participação 
do setor privado na implantação, operação e exploração de 
segmentos do sistema rodoviário nacional ou de serviços de 
transporte rodoviário, serviços auxiliares e de apoio e atividades e 
empreendimentos associados. 

Maurício De Lana vivenciou intensamente esse período conturbado da reforma 
administrativa dentro do Governo Collor. Engenheiro civil, nascido e radicado em 
Minas Gerais, atuando na área de consultoria de projetos rodoviários há mais de 
vinte e cinco anos, em firma conceituada no mercado nacional, foi sondado na 
fase do governo de transição para dirigir o DNER. Seria a continuidade de uma 
tradição do DNER ser dirigido por um engenheiro mineiro. Entretanto, um 
componente político confirmou o pernambucano José Henrique Figueiredo no 
DNER. "Fui, então, escolhido para chefiar o Departamento Nacional de 
Transportes Rodoviários", disse na entrevista concedida para ester estudo. E 
disse mais: 

Eu tinha uma visão bem definida do DNER, a nítida noção do papel 
do DNER. Poderia sair do DNER essa questão de transporte, mas 
ficaria como órgão executor das obras, dos projetos. O DNER não 
seria mais um órgão formulador de politicas rodoviárias, mas apenas 
o executor. Mas havia uma visão equivocada do Secretário de 
Transportes, Marcelo Ribeiro, que achava que o DNTR poderia 
assumir tudo do DNER. Vamos acabar com ele, teria dito. Mas não 
era isso que eu pensava. 

Continuou: 

Quando eu estava no Departamento me preocupava muito com as 
funções do DNER. Mas o pessoal não tinha uma visão de conjunto das 
instituições. Não existiam diretrizes claras. O primeiro contato que eu 
tive com o alto staff do Governo foi num almoço. O Ministro Oziris 
Silva tinha uma visão muito dispersa de equipe. Não via sentido no 
DNER. Os recursos foram para os Estados e Municipios com a nova 
Constituição, logo eram eles que tinham de se virar com as estradas, 
pensavam. Mas não foi negociada a transferência para os Estados. 
Antes devia-se preparar os Estados para receberem as estradas. Tem 
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estado rico e estado pobre. Rondônia só tem uma rodovia federal, a 
BR-364, são 750 km, mas ele mal dá conta das suas próprias 
estradas. Como faria, então, com a BR-364? Já Minas Gerais, um 
estado tradicionalmente rodoviário, com 22% do total da malha 
federal, teria condições de recber as rodovias. A coisa não é tão 
simples de fazer. Houve equivocos na avaliação que se fez do DNER, 
de suas atribuições e da capacidade de executá-las. 

Marcelo Ribeiro, Secretário Nacional de Transportes, por sua vez, definiu em 
palestra na Escola Superior de Guerra - ESG a política de transportes do Governo 
Collor. Destacou que, devido à transferência de recursos financeiros para as 
esferas estaduais e municipais, deveriam ser revistos os critérios de definição da 
malha rodoviária, mantendo-se o mínimo, "à luz de critérios de interesse 
nacional" (Ribeiro, 1990, p.17), sob a jurisdição federal, ficando a maior parte 
sob a responsbilidade das administrações estaduais. O Secretário, na verdade, 
falou de descentralização de parte da rede rodoviária federal para os estados, sem 
mencionar os estudos, ou por falta de conhecimento ou por interesses 
subjacentes, criteriosamente elaborados pelo DNER, de classificação funcional 
de rodovias. 

Ribeiro falou, também, que caberia ao DNER exercer um papel essencialmente 
operacional nessa malha reduzida. Para tanto, procurar-se-ia tomá-lo ágil e 
eficiente, elevando o seu nível de gerência e reduzindo a burocracia existente, e 
anunciou para os estagiários da ESG uma medida que, supunha o Governo 
Collor, contribuiria para atingir esses objetivos: a transferência da sede do DNER 
para Brasília, no prazo de 90 dias, a contar de 6 de abril de 1990, de acordo com 
o Decreto n° 99.203, da mesma data. A justificativa apresentada pelo Secretário 
foi de que a concentração de todos os órgãos gestores e executores do sistema 
rodoviário federal na Capital do País, facilitaria as ações do Governo nessa área. 
Ribeiro, entretanto, ficou em assuntos gerais ao falar do DNER, que, 
internamente, passava por reformas como todo o aparato público federal. 

As reformas do DNER 

Transferir órgão implica transferir pessoas, famílias, moradias, numa operação 
traumática para muitos pela sensação de fragilidade frente ao poder público que 
pode tudo e oferece muito pouco. Ainda mais quando, diferentemente da época 
da criação de Brasília, quando os funcionários transferidos dispunham de moradia 
funcional e gratificações especiais para compensar as agruras da mudança, o 
Governo fez editar a Lei n° 8.025, em 12 de abril de 1990, mandando alienar os 
bens imóveis residenciais de propriedade da União situados no Distrito Federal, 
cortando as possibilidades dos servidores em processo de transferência 
reivindicarem esse beneficio. Esta medida é um exemplo claro da "arrogância 
política", conforme vê Campos (1990, p.41), das autoridades públicas "que se 
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dão o direito de identificar as necessidades, de atribuir prioridades nacionais, de 
desenvolver alternativas e de fazer escolhas políticas, em perfeito isolamento em 
relação às clientelas". 

Dentro dessa linha de atuação, numa opção do Governo por ações de impacto na 
implantação das reformas preconizadas, o conjunto de funcionários do DNER foi 
surpreendido pelo Decreto n° 99.289, de 6 de junho de 1990, declarando 
desnecessários 3.373 cargos da tabela de empregos do órgão, e, por 
conseqüência, colocando os seus ocupantes sob o regime de disponibilidade 
remunerada. F oi uma lista interminável de nomes e cargos, oriundos de todas as 
unidades do DNER, que ocupou dezenas de páginas do Diário Oficial de 7 de 
junho de 1990, e que foi quantificada da seguinte forma: 67 artífices de estruturas 
de obras e metalurgia; 216 artífices de mecânica; 41 artífices de eletricidade e 
comunicações; 139 artífices de carpintaria e marcenaria; 9 artífices de artes 
gráficas; 60 auxiliares de artífices; 5 auxiliares de enfermagem; 1 técnico em 
radiologia; 177 auxiliares de serviços diversos; 969 agentes de serviços de 
engenharia; 44 desenhistas; 79 tecnologista; 32 agentes de telecomunicações e 
eletricidade; 2 agentes de cinefotografia e microfilmagem; 8 técnicos de 
contabilidade; 6 agentes de mecanização de apoio; 122 agentes de vigilância; 57 
técnicos de estradas; 1 segundo piloto; 2 médicos; 1 enfermeiro; 5 odontólogos; 1 
engenheiro agrimensor; 24 engenheiros; 5 arquitetos; 3 economistas; 7 
administradores; 8 contadores; 1 estatístico; 2 assistentes sociais; 11 técnicos em 
comunicações sociais; 2 bibliotecários; 1 auditor; 1 tradutor e intérprete; 35 
técnicos de cobrança e pagamentos especiais; 1 conferente; 497 agentes 
administrativos; 1 analista de informações; 515 motoristas oficiais; e 193 agentes 
de portaria. 

O clima dominante entre os servidores públicos era de grande emoção naqueles 
momentos de intervenção no aparato burocrático, como destacou Rossi (1990) 
nas conclusões do trabalho que avaliou a imagem do Governo Collor. Desse 
clima tirou partido o Diretor Geral do DNER para, um dia após ser publicado o 
Decreto 90.203, o das disponibilidades, publicar a Portaria n° 1.831, fixando a 
data limite de 7 de julho de 1990, para a apresentação, na sede de Brasília, de 
todos os funcionários lotados no Rio de Janeiro. Esta Portaria constituiu-se um 
forte instrumento de pressão sobre os funcionários, haja vista o Artigo lOque 
fixou o período de trânsito em trinta dias, findo o qual todos deveriam se 
apresentar, em caráter irrevogável, aos superiores hierárquicos respectivos na 
nova sede, situada na Capital da República. Ainda mais, o Oficio Circular n° 31, 
de 8 de junho de 1990, do Diretor de Pessoal, que circulou divulgando, no âmbito 
interno do DNER, o ato da transferência, dava ciência das providências a serem 
tomadas pelos funcionários para a obtenção de passagens e transporte do 
mobiliário pessoal para Brasília. 
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Os milhares de servidores afetados pela disponibilidade não receberam qualquer 
espécie de explicações e justificativas, o que contribuiu para a propagação, entre 
os funcionários remanescentes, de notícias ameaçadoras. A fim de se conhecer a 
verdade, tentou-se, neste estudo, entrevistar funcionários da área de recursos 
humanos, envolvidos na elaboração da listagem, que poderiam esclarecer quais 
critérios foram utilizados. Sob a condição de anonimato, um funcionário graduado 
declarou que a ordem era cortar 4.000 pessoas do quadro do DNER, adotando-se 
os critérios considerados mais justos possíveis. Buscou-se, então, enquadrar, 
primeiro, os funcionários com mais de 35 anos de serviço, em condições de pedir 
aposentadoria e, mesmo assim, que não ocupassem funções gratificadas. Depois 
vieram aqueles com mais de trinta anos de serviço e que poderiam requerer 
aposentadoria proporcional; a seguir, os servidores das carreiras mais 
congestionadas e sem perspectivas de aproveitamento no órgão. Desta fonna, foi 
possível chegar próximo ao número detenninado pela Secretaria de 
Administração Federal - SAF, causando os menores traumas e danos ao serviço e 
às pessoas, analisou o funcionário. 

Foi, então, que surgiu a primeira reação oficial contra as medidas tomadas pelo 
Governo. A Associação dos Servidores do DNER - ASDNER entrou com o 
Mandado de Segurança, n° 90.0008535-7, na Justiça Federal do Rio de Janeiro, 
contra o ato de transferência compulsória de servidores para Brasília. 

Em despacho contundente, a Juíza Federal da 7a Vara, Salete Maria Polita 
Maccalóz, deferiu, em 18 de junho de 1990, o pedido de sustação de 
transferência, porque achou fundamento jurídico para tanto. Considerou, dentre 
outros aspectos, que a transferência agride violentamente a vida pessoal e familiar 
dos servidores ao não respeitar o direito à moradia funcional. Julgou sem 
fundamento a Portaria 1. 811/90, do Diretor Geral, que marcava a data da 
transfêrencia dos servidores para Brasília, 

pela ausência de conteúdo moral, fundamentação e motivação 
específicas a justificar a discricionalidade; pelo desrespeito aos 
princípios da administração pública da legalidade, impessoalidade e 
moralidade, sem qualquer razoabilidade. 

Deu-se o alívio do pessoal afetado que não pretendia, por várias razões, 
transferir-se para Brasília. Mas um grupo de funcionários aceitou transferir-se 
para a nova sede, em Brasília. Foram, então, transferidos: 28 engenheiros; I 
engenheiro de operações; 3 administradores; 4 arquivistas; 2 economistas; 4 
contadores; 1 auditor; 1 bibliotecário; 3 técnicos de comunicação social; 1 
técnico de cobrança e pagamentos especiais; 38 agentes administrativos; 1 
técnico em contabilidade; 1 desenhista; 1 agente de telecomunicações e 
eletricidade; e 4 datilógrafos. Esse contingente (95 pessoas), transferido pela 
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Portaria n° 2.257, de 31 de julho de 1990, do Diretor Geral, passou a constituir o 
núcleo básico da Administração Central do DNER. 

Segue-se a refonna do Governo, com a aprovação da estrutura regimental do 
Ministério da Infra-Estrutura, através do Decreto n° 35, de 11 de fevereiro de 
1991, contendo uma alteração fundamental para o DNER: desaparece o 
Departamento Nacional de Transportes Rodoviários, da Secretaria Nacional de 
Transporte, e cria-se o Departamento de Transportes Rodoviários. Com essa 
decisão, o Governo procurou corrigir o erro de haver criado um órgão com 
funções similares às do DNER, incompatível com a busca da racionalidade 
pretendida, embora ainda fosse observado entre os dois órgãos pontos de atuação 
conflitantes. De toda maneira, o DNER viu-se fortalecido nos aspectos 
institucionais por essa alteração estrutural. 

Eliane Zarur, engenheira do DNER desde 1973, foi para Brasília e participou da 
estruturação da nova sede, chegando à assessora do Diretor Geral. Na entrevista 
concedida, disse que a ida do DNER para Brasília fazia parte de um processo de 
extinção do órgão. Na sua visão, ele seria substituído pelo DNTR. Disse mais: lia 
Polícia Rodoviária saiu do DNER porque ele seria extinto ". Como se sabe, a 
Polícia Rodoviária Federal, criada nos anos 30, foi transferida do DNER para o 
Ministério da Justiça, e reorganizada lá confonne o Decreto n° 11, de 18 de 
janeiro de 1991. Mas Eliane aprofundou a sua reflexão, nos seguintes tennos: 

As pessoas que foram para Brasília trabalhavam com outra 
mentalidade de funcionário público. A sede trabalhava como uma 
empresa. Como tem gente boa, capaz. Trabalhavam com garra, 
cumpriam o horário. O Zé Henrique (Diretor Geral) passou a ver com 
outros olhos o DNER. Aí o Marcelo ( Ribeiro, Secretário Nacional de 
Transporte) caiu e o Zé Henrique assumiu o lugar. Houve, então, uma 
reunião histórica com o novo Secretário, ele disse: li agora tudo vai 
mudar" e todo mundo ficou quieto. Ele sabia o que fizeram com o 
DNER; ele se penitenciou. Foi a vivência com as pessoas de Brasília 
que o fez mudar. 

Em 13 de março de 1991, segue-se mais um ato do processo da Refonna Collor: 
o Presidente da República, no uso de suas atribuições, declara desnecessários 
mais 627 cargos do quadro de pessoal do DNER. Desta vez, por coincidência ou 
não, todo o pessoal colocado em disponibilidade era lotado no Rio de Janeiro. 
Chegou-se, finalmente, aos 4.000 funcionários disponíveis, confonne planejado. 

Logo após a edição do segundo decreto das disponibilidades, no dia 15 de março 
do mesmo ano foi aprovada a Estrutura Regimental do DNER, através do 
Decreto n° 61. A análise dos aspectos específicos da estrutura apontam para um 
forte enxugamento ao nível de cargos e funções, se comparados com a estrutura 
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precedente. Buscou-se adotar, no DNER, a mesma concepção organizacional 
utilizada na criação do Ministério da Infra-Estrutura, com a extinção de cargos, 
eliminação de superposições, fusão de unidades, de forma a criar condições de 
agilidade e flexibilidade no órgão, que era a meta almejada pelo Governo, 
conforme disse Marcelo Ribeiro, já agora afastado da função pública por 
denúncias de má gestão dos negócios públicos. De forma sucinta, essas medidas 
resultaram no seguinte: 

(a) reestruturação da Administração Central, com a extinção de oito diretorias: de 
Planejamento; de Obras; de Manutenção; de Trânsito; de Transportes de 
Passageiros; do Instituto de Pesquisas Rodoviárias; de Pessoal; e de 
Administração; e a criação de quatro diretorias: de Engenharia Rodoviária; de 
Operações Rodoviárias; de Desenvolvimento Tecnológico; e de Administração 
e Finanças; 

(b) redução de unidades de assessoramento ao Diretor Geral, com a eliminação 
de cinco coordenadorias, oito assessorias (inclusive a de Segurança e 
Informação), o Grupo Executivo de Concorrências, quatro Sub-Procuradorias; 

(c) redução de unidades divisionais, que passaram de vinte e seis para dezoito, 
com a eliminação de oito divisões e suas respectivas unidades subalternas 
(serviços, seções, setores); 

(d) reestruturação das unidades regionais, com a extinção do cargo de sub-chefe 
distrital, de doze serviços, de quatro assessorias; e a criação de três serviços e 
demais unidades subalternas. 

O gigantismo da estrutura anterior foi substituído por um órgão reduzido, mínimo, 
que pareceu coerente com os imperativos da racionalidade pretendida pelo 
Governo. Até que ponto essa nova formatação do DNER, montada de acordo 
com os princípios do poder legitimamente instalado, alcançou o mínimo de 
coerência organizacional para executar a política governamental de seu domínio, 
é o que será tratado no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO VI 

COMO FICOU O DNER ? 

Ao entrar na década de 90, deixando para trás a "década perdida", como ficou 
conhecida no Brasil os anos 80, o DNER, uma Autarquia federal, mostrava a 
contradição da total falta de autonomia administrativa e financeira, fruto de um 
período pós-64 de grande centralização de recursos e de exacerbado poder na 
esfera central do Governo federal. A rede rodoviária básica do País, que foi 
implantada pelo DNER, apresentava-se em estado progressivo de deterioração, 
provocando reflexos diretos na circulação de bens e pessoas. 

Na realidade, o estado da deterioração das rodovias tem efeitos danosos para a 
economia, com impacto direto no processo inflacionário. Destacam-se como 
elementos indutores desse processo, os seguintes pontos: 

(b) aumento significativo dos custos operacionais dos veículos; 

(c) elevação dos custos adicionais dos sistema de saúde pelos altos índices de 
acidentes nas estradas, com danos ao patrimônio das pessoas e perda de 
vidas; 

(d) desperdício exagerado do consumo de combustíveis com repercussões 
indesejáveis na balança de pagamento, como mostra a conta petróleo. 

Modiano (1990, p.15-6), ao analisar a economia brasileira, em seminário 
organizado pela Associação Nacional de Empreiteiros de Obras Rodoviárias -
ANEOR, destacou que a infra-estrutura do País "é um elemento fundamental de 
competitividade econômica", pois pode constituir uma "barreira não tarifária" 
prejudicando a concorrência internacional dos produtos brasileiros pela elevação 
dos custos internos decorrentes da sua movimentação. 

Do ponto de vista técnico, as causas da situação precária da rede rodoviária têm 
sido mostrada através de análises que apontam, coincidentemente, para: 

(a) a falta de investimentos nos serviços de conservação das vias, agravado pela 
idade relativamente avançada de grande parte da malha, projetada para uma 
vida útil de 20 anos; 
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(b) as práticas abusivas de sobrecarga de caminhões, sem possibilidade dos 
órgãos rodoviários, em particular o DNER, por falta de uma estrutura eficiente 
de controle e fiscalização de excesso de cargas, evitarem essa situação; 

( c) a falta de ampliação da rede, acarretando uma densidade de tráfego 
concentrada na malha existente, que provoca o seu envelhecimento precoce. 

Na origem das causas, entretanto, procurou-se imputar à insuficiência e à 
intermitência na alocação de recursos, que foi conseqüência direta da progressiva 
extinção dos fundos vinculados, os graves problemas do Setor Rodoviário. A 
desvinculação dos recursos, como se viu, foi substituída por aportes do Tesouro 
Nacional, que se mostravam insuficientes para atender às necessidades básicas de 
manutenção e operação da rede rodoviária, como também, ao chegar de forma 
bastante irregular, impedia o adequado planejamento dos investimentos. 

Na realidade, a política do Setor Rodoviário, consubstanciada na Lei n° 5.917/73 
que aprovou o Plano Nacional de Viação - PNV, em vigor, exauriu-se com a 
extinção do Fundo Rodoviário Nacional - FRN. Essa política era completamente 
fundamentada nos recursos vinculados do FRN e no poder de gestão do DNER, 
que a lei lhe conferia. Nessas condições, o DNER viu esvaziadas as suas funções 
normativas de promover a integração e o desenvolvimento do Sistema Rodoviário 
Nacional e, consequentemente, atuar como órgão central de planejamento, 
coordenação e desenvolvimento tecnológico desse Sistema. A prerrogativa do 
DNER de reter cotas dos recursos destinados aos Estados e Municípios, caso não 
apresentassem relatórios e prestações de contas dos recursos recebidos, 
constituía-se no elemento coercitivo para fazer valer a sua posição e liderança no 
contexto do planejamento rodoviário nacional. Com o esgotamento das fonte de 
recursos vinculados, os Estados e Municípios deixaram de atender aos pedidos 
do DNER, de indicar as alterações nas suas respectivas redes rodoviárias. Com 
isso foi inviabilizada a atualização periódica do PNV e, em consequência, o 
planejamento rodoviário do setor. 

o DNER, então um órgão debilitado institucionalmente, foi submetido à Reforma 
Administrativa do Governo Collor, que tratou de reduzir a sua estrutura, colocou 
funcionários em disponibilidade e transferiu a sua sede do Rio de Janeiro para 
Brasília. Predominou na reforma do DNER a orientação do Governo de 
enxugamento da máquina pública federal, sem contudo explicitar-se quais eram 
as funções substantivas que no DNER deveriam ser privilegiadas nessa nova 
ordem organizacional. Isso seria perfeitamente relevante para a discussão do 
novo papel e, consequente, formatação do DNER. 

As organizações, sejam elas públicas ou privadas, têm um compromisso 
assumido, desde a criação, com a produtividade, objetivando alcançar da melhor 
maneira os fins a que se proponham atingir. É por isso que uma organização 
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necessita de um fonnato organizacional diferente de uma coisa natural, 
detenninística, mas que seja pensada com base nos negócios, missões, objetivos, 
ambiência, recursos. 

Foi Galbraith (1977), teórico moderno do funcionalismo na teoria das 
organizações, que considerou necessário existir, na organização, coerência entre 
os objetivos, o padrão de divisão do trabalho e de coordenação 
intraorganizacional, e as pessoas que farão o trabalho. À busca dessa coerência 
ele chamou de modelagem organizacional. Por isso, em um processo de refonna 
administrativa, as decisões de intervir em certas variáveis organizacionais, como 
missão, estrutura, processo decisório, pessoas, mecanismos de recompensa, 
produzem impactos na eficiência e eficácia das organizações, que precisam ser 
acompanhados e avaliados continuamente para se proceder aos ajustes 
necessários. Se o DNER chegou a ter coerência na sua nova fonnatação, é uma 
questão a ser respondida. 

Marcelo Ribeiro, o Secretário Nacional de Transportes da época, mencionou que 
o papel do DNER seria essencialmente operacional. Maurício De Lana, o diretor 
do Departamento Nacional de Transportes Rodoviários, que externou grandes 
preocupações com o seu futuro, falou em "órgão executor" da política de 
transportes. Estes eram os indicativos de atuação do DNER, como se depreendeu 
dos depoimentos das principais autoridades da época. 

Já Manoelino Mattos de Andrade, que aceitou transferir-se para Brasília na 
primeira leva de funcionários, para exercer a função de Chefe da Divisão de 
Cadastro e Licitações, compreendeu de outra fonna as intenções da refonna. Na 
entrevista, primeiramente, mostrou a sua face conservadora dizendo que a 
refonna de Napoleão, na França, dura até hoje. "É o código civil, o código de 
trânsito, que ainda vale. Uma reforma deve ter ponto final. Mas Col/or foi um 
desastre global, um fracasso total ", e classificou a transferência para Brasília de 
"tempestuosa, mal feita, abrupta, violenta, autoritária". Continuou: 

A reforma eliminou várias diretorias. Todas as responsabilidades 
ficaram na Diretoria de Engenharia, que englobou três antigas 
diretorias. Foram eliminadas mais da metade das funções da sede e 
dos distritos, chegando ao ponto de acabarem com as funções DAl 
(Direção e Assessoramento Intennediário) dos engenheiros residentes 
e DAS (Direção de Assessoramento Superior) dos subchefes dos 
Distritos. Foi o maior desestímulo para o pessoal. Col/or fez uma 
reforma para enfraquecer tudo: 'Vamos provocar uma convulsão 
geral para que, então, eu possa imperar', era o que ele queria. Pegou 
o João Santana e colocou o cara para ser Secretário de 
Administração, depois Presidente da Petrobrás e finalmente Ministro 
da Infra-Estrutura. Era para fazer o que bem queria. 
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Mas encontrou aspectos positivos: 

Presidi 64 Comissões de Concorrências. Não havia diretrizes, 
políticas definidas. Havia, sim, prestigio pessoal, honestidade no trato 
do interesse público. Eu não admitia nada de errado. Jamais houve 
pressão de qualquer espécie, o que foi positivo. Consegui desmantelar 
os cartéis. Abrir os editais a todas as empresas, pois a parte técnica, 
antes, limitava a participação de concorrentes. Os editais de 
conservação eram praticamente dirigidos às empresas que já 
trabalhavam nos trechos. Os cartéis eram montados pelas empresas 
de conservação. Isso tudo terminou. 

A transferência da sede do DNER para Brasília trouxe conseqüências críticas e 
traumáticas para a área de recursos humanos. Pelo menos dois efeitos negativos 
podem ser identificados por esta circunstância: (i) a divisão fisica da 
Administração Central em duas unidades distintas, com parte funcionando no Rio 
e parte em Brasília, e (ii) o crescente acirramento das disputas entre os grupos do 
Rio e de Brasília. 

Entretanto, antes de ser concretizada a transferência, nos termos do Decreto n° 
99.203, mencionado, um grupo de engenheiros preparou um documento (Grupo 
de Engenheiros do DNER, s/d) alertando à nova administração do DNER, sobre 
a necessidade de se realizar estudos detalhados concernentes à mudança da sede 
para Brasília, sob pena de paralisar-se as suas atividades rotineiras. O documento 
em referência era, na verdade, um estudo global do DNER, com inúmeras 
sugestões para serem consideradas no processo da reforma. Buscava-se 
sensibilizar as autoridades para incluir discussões de assuntos como: 
descentralização da malha rodoviária federal; remanejamento de pessoal 
excedente da sede e das unidades descentralizadas; reavaliação de procedimentos 
burocráticos com vista a transferir a decisão para o foco do acontecimento; 
estudos para diminuição de números de distritos rodoviários; fonte de recursos 
vinculados. 

Ao mesmo tempo, procurava demonstrar, dentro de uma lógica aceitável, que o 
DNER, em curto espaço de tempo, passaria a contar com 7.282 funcionários 
distribuídos pelo País, o que corresponderia a uma redução de 43% do total do 
pessoal efetivo. Seria um enxugamento natural, pois, de acordo com dados 
atualizados em 9 de maio de 1990, do total de 18.859 funcionários, o DNER 
transferiria 6.100 patrulheiros do quadro da Polícia Rodoviária Federal para o 
Ministério da Justiça, teria 2.034 funcionários já com tempo de serviço completo 
para pedir aposentadoria e outros 3.340 estariam em condições de se aposentar 
por tempo proporcional. Esse alerta não impediu, entretanto, a edição dos atos 
que colocaram 4.000 funcionários em disponibilidade do DNER, como foi visto, 
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provocando o desconforto e a intranquilidade entre os remanescentes e o 
sofrimento dos atingidos. 

Luís César de Araújo (Jornal do Brasil, 1991), professor da Fundação Getulio 
Vargas, em artigo contundente, fez uma análise dos variados tratamentos 
recebidos pelo funcionalismo público federal ao longo dos anos, chegando à 
conclusão de que muito pouco foi feito em sua direção. Pelo contrário, analisou, 
no final dos anos 60 chegaram a criar uma campanha para rotular os funcionários 
públicos de ociosos, termo de forte conotação negativa, que ficou, 
intrinsecamente, associado a todo funcionário. Mas niguém, no seu entender, deu 
um tratamento tão doloroso aos servidores públicos como o Presidente Collor, 
que assumiu dizendo ser preciso cortar 200 mil funcionários em excesso, e que 
Araujo relatou, da seguinte forma, como foram preparadas as demissões: 

Os chefes, que estavam colocando os seus cargos à disposição da nova 
administração do novo governo, prepararam, listas de demissões, 
atendendo, assim, às exigências que chegavam por telex, oficios, fax, 
cartas, memos que reclamavam propostas de cortes imediatos de 30%. 
Muitos que desejavam a manutenção do cargo de confiança (muitos, 
sem dúvida!) sinalizavam nesse sentido, apresentando a sua lista, não 
importando se havia ou não justiça na degola. Curiosamente, quem 
ocupava cargo de chefia, recém indicado pelo governo, também 
entregava a sua lista, sem mesmo avaliar a competência e a 
potencialidade dos subordinados que, em muitos casos, sequer 
conhecia. 

Certamente, Araujo encontrou elementos para se apoiar quando assinou o artigo 
no jornal descrevendo os critérios adotados na elaboração das listas de demissão 
dos funcionários. No entanto, no que diz respeito ao DNER, não foram 
encontradas evidências que confirmassem essas ações, inclusive porque não 
houve listas de demissões mas de disponibilidade de funcionários, cujos critérios 
adotados foram os então relatados pelo funcionário da área de pessoal. 

Os cortes de pessoal foram feitos, e estimuladas as aposentadorias daqueles em 
condições de fazê-lo, tomando de certa forma crítica, a viabilização da 
transferência da sede do órgão para Brasília pois, como se viu, apenas 95 
funcionários aceitaram se transferir. A sede do Rio de Janeiro funcionava com 
2.462 servidores (Grupo de Engenheiros do DNER, s/d), antes da transferência, 
já excluídos os patrulheiros rodoviários. 

A aposentadoria e a disponibilidade do pessoal provocaram conseqüências de 
grande intensidade no universo técnico-organizacional do DNER porque, 
primeiro, deu-se a perda de grande parcela da memória, experiência e 
competência técnica acumulada, que se foi com o pessoal afastado, e, segundo, 
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lançou-se mão do recurso da contratação de pessoal técnico e de apOlO para 
suprir a necessidade de servidores da nova sede. 

A respeito da memória técnica, Manoelino deu o seu depoimento abordando o 
descalabro com que foi tratado o acervo da mais importante biblioteca de obras 
rodoviárias do País, colocada encaixotada num canto em Brasília sem qualquer 
possibilidade de uso. Falou, também, sobre o pessoal transferido abruptamente, 
que "esfacelou o quadro do DNER". Disse ainda que, devido à falta de 
funcionários na nova sede, a maioria foi indicada para ocupar cargos melhores 
sem o devido preparo, pois os mais experientes foram afastados ou não se 
transferiram. "Os mais novos tiveram que se virar", completou. 

Entretanto, examinando-se a lista dos 28 engenheiros transferidos para Brasília, 
constantes da Portaria n° 2.257, de 11 de julho de 1990, verificou-se que apenas 
oito deles não ocupavam o topo da carreira de engenheiro do serviço público, o 
que de certa forma qualificava a maioria para os cargos que vieram assumir. O 
"despreparo" do pessoal está relacionado, isto sim, à falta de treinamento e de 
capacitação técnica, negligenciado pelo DNER ao longo dos anos, não sendo, 
portanto, uma causa da reforma Collor, que apenas evidenciou uma situação 
crítica. Pode-se e deve-se questionar a ausência de orientação do Governo no 
sentido de promover a institucionalização da capacitação de pessoal do DNER, 
como o menor caminho para reverter o quadro de obsolescência dos seus 
recursos humanos. Essa situação diagnosticada de pessoal insuficiente, mal 
distribuído e sem preparo inviabiliza a busca da coerência organizacional, que 
deve ser perseguida nos processos de reforma, como sugere Galbraith (1977). 

Por outro lado, a lista do pessoal transferido para Brasília contém um razoável 
número de funcionários ocupantes do nível inicial das carreiras e outros nos 
níveis intermediários. Parece que a autoridade responsável pelas transferências 
não conhecia ou omitiu-se quanto à interpretação dos termos do Decreto n° 
99.235, de 4 de maio de 1990, que definiu os critérios de lotação do pessoal dos 
órgãos civis, da seguinte forma: somente 10% do efetivo total do pessoal poderia 
ser lotado na sede dos órgãos, esse percentual deveria conter apenas os 
ocupantes das duas últimas classes ou categorias funcionais e, fmalmente, seriam 
vedados a lotação ou o exercício de servidores integrantes da primeira classe ou 
nível, de qualquer carreira e categoria funcional de nível superior, nas unidades 
centrais. 

Neste caso, Manoelino, dentre outros, embora com comprovada experiência 
profissional, não poderia ter se transferido, pois na época ocupava a primeira 
referência, nível 8, do quadro de engenheiros, que vai até o nível 25. Ocorre que 
Manoelino, que entrou para o DNER nos anos 40, como referido, e demitiu-se 
nos anos 70, ao ser readmitido no órgão junto com os funcionários da extinta 
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ECEX, foi enquadrado na carreira inicial, embora, a partir daí, venha ocupando 
funções de confiança de destaque. 

Por isso tudo, é que se recorreu ao recurso de contração de pessoal, ou de 
terceirização, como passou a ser tratada essa situação internamente, para a nova 
sede, embora tal patologia organizacional não se constituísse um fenômeno novo 
no DNER, como lembrou Valdir Reis na entrevista. Foi, isto sim, um fenômeno 
generalizado no aparato público federal, que desembocou até numa lei, 
mencionada anteriormente, que mandou aproveitar todos quantos prestavam 
serviço ao governo. Pensava-se, entretanto, que essa prática estivesse limitada ou 
até mesmo abolida, por força de uma reforma anunciada na linha da 
racionalização de despesas com pessoal. Não é bem assim que as COIsas 
acontecem. Discurso e prática nem sempre funcionam sintonizados. 

A terceirização de pessoal e de serviços é uma decisão, crescentemente, tomada 
nas organizações privadas, como estratégia empresarial de redução dos custos e 
de agilidade administrativa. As funções de caráter substantivas das organizações, 
entretanto, devem corresponder aos recursos internalizados, pois é deles que 
surgem a cultura, o vigor, a vontade, que sustentam as organizações com vocação 
do sucesso. 

Visto dessa forma, a terceirização no DNER não seria um problema em si, desde 
que obedecesse às normas salutares das concorrências públicas e da delimitação 
correta das áreas a serem terceirizadas. No caso específico, a contratação 
correspondeu a uma necessidade derivada da absoluta falta de pessoal na sede 
para a execução de tarefas fundamentais, que poderiam comprometer até a 
estabilidade do DNER. Mas, neste caso, o próprio sentido da reforma, mudar 
para melhorar, ficou comprometido. Faltou compatibilidade entre recursos 
humanos e tarefas no processo da reforma do DNER, uma vez que pessoas 
ficaram no Rio, outras colocadas em disponibilidade e poucas levadas à Brasília, 
que foram consideradas insuficientes para fazer funcionar, satisfatoriamente, a 
administração central. Faltou, recorrendo a Nascimento (1967), uma estratégia 
apropriada para implementar a reforma, que é, como pensam os teóricos da 
administração, um forte indicativo de fracasso. 

Como mencionado, pessoas ficaram no Rio amparadas por uma liminar da 
justiça. Em 1990, eram l.524, segundo fontes da Associação Brasileira de 
Engenheiros Rodoviário - ABER, que participou, com membros do seu quadro 
social, de uma comissão formada por diversos funcionários para negociar, com a 
direção do DNER, uma forma de aproveitamento do pessoal remanescente do 
Rio. Esta questão, que jamais foi conduzida satisfatoriamente, tornou-se grave 
com o advento do Decreto n° 474, de 10 de março de 1992, que mandou 
aproveitar os servidores em disponibilidade nos seus órgãos de origem. 
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No DNER, o pessoal ficou quase dois anos afastado do serviço e, ao voltar para 
ocupar os antigos lugares, encontrou tudo desmantelado faltando, até mesmo, 
cadeira para sentar. O que fazer com todo esse pessoal, onde colocá-lo, como 
aproveitá-lo, pareceu ser o dilema da direção do órgão, cuja reforma, conforme 
apresentada, começava a dar sinais de esgotamento. 

Eliana Maria Cesário de Mello, engenheira do DNER desde 1975, admitida por 
concurso público do DASP, participou intensamente dessa fase tumultuada da 
vida do DNER, pois era Presidente da ABER e, por isso, foi uma interlocutora 
privilegiada da alta direção do órgão. Na entrevista para o trabalho, deixou clara 
a sua convicção sobre o momento nacional da época em que "tudo que 
aconteceu foi proposital e deliberadamente estudado. Queriam destruir o 
patrimônio brasileiro". Eliana defmiu como uma "catástrofe" a transferência do 
DNER para Brasília, uma decisão tomada de cima para baixo. Reduzir o quadro, 
descentralizar, acabar com a corrupção eram as palavras que mais ouvia nas 
reuniões com a Direção Geral, em Brasília. Acrescentou: 

Os chefes (indicados) do Col/or entraram com a nítida intenção de 
destruir tudo. O DNER é uma casa de ladrão, pensavam. 'Vou 
implantar um sistema de pagamento de faturas que não beneficie 
ninguém' , disse-me certa vez o Diretor Geral. O pessoal que veio, 
conseguiu em pouco tempo destruir o sentimento de orgulho que os 
funcionários tinham em pertencer ao DNER. Cultura, valores, tudo 
isso foi destruído. A desmotivação era total. O serviço público precisa 
ser completamente reestruturado. 

Reestruturar era o que se fazia no DNER, se bem que açodada e impetuosamente, 
como pôde ser constatado nas entrevistas. Entrevistas carregadas de ideologias, 
de sentimentos, de mágoas, que conduziam ao antagonismo dos grupos formados 
internamente, seccionando o Departamento nas turmas do Rio e Brasília. 

O pessoal do Rio buscava a todo custo se organizar. O fantasma da 
disponibidade e o remanejamento para outros órgãos eram preocupações do 
cotidiano dos funcionários. Já o pessoal de Brasília esforçava-se para consolidar 
a sede do DNER na Capital federal. Seria inevitável o choque de interesses. Mas 
em Brasília ficava o poder, o comando das ações. Os de lá evitavam mandar 
trabalhos para o Rio, embora aqui pudessem ser encontrado especialistas em 
áreas da engenharia rodoviária, para fazer a máquina funcionar. Eram as 
contradições de uma reforma mal planejada, autoritária, sem comando, 
suficientemente capaz para dar soluções a essas questões. Pensava-se, como 
disse Motta (1987), que reformar era apenas extinguir cargos, demitir 
funcionários, juntar unidades, sem levar em conta as pessoas carregadas de 
sentimento, de emoções, de ilusões, de projetos de vida. 
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A existência de diretrizes, metas e estratégia de ação, claramente definidas e 
permanentemente avaliadas, constitui condição elementar para uma organização 
pública ou privada crescer, desenvolver e justificar a sua existência perante a 
sociedade. O DNER é um caso exemplar da administração pública, notadamente 
a partir dos anos 80, a operar sem rumos, objetivos e metas definidas. Os 
esforços têm sido concentrados em atividades esporádicas e emergenciais e nas 
soluções burocráticas dos problemas rotineiros. Por conseguinte, inexistem 
parâmetros de atuação do DNER como um todo, assim como para os seus 
múltiplos segmentos. 

A tentativa mais recente de instituir um ciclo permanente de planejamento, com 
revisões anuais, para o setor de transportes, com prioridades e estratégias de ação 
para cada modal, foi desencadeada na metade dos anos 80, na montagem do 
Programa de Desenvolvimento do Setor Transportes - PRODEST. Este 
instrumento de planejamento governamental foi elaborado, sob a supervisão do 
GEIPOT, para o Ministério dos Transportes, mas teve a sua implementação 
completamente abortada com o advento do Governo Collor. Era a lógica comum 
dos administradores públicos ao se sucederam nos cargos: a descontinuidade 
administrativa. 

No DNER, que operava sem rumos, a reforma Color não reverteu essa situação. 
O que fez foi esvaziar, ainda mais, a função planejamento, que com a reforma viu 
extinta a sua Diretoria de Planejamento. No seu lugar surgiu uma unidade de 
assistência direta ao Diretor Geral denominada Assessoria Técnica, que absorveu 
partes das atribuições da diretoria extinta. Nesta concepção organizacional, o 
dirigente desta esdrúxula unidade de planejamento, colocada em nível hierárquico 
inferior às demais diretorias, deixou de ter acento formal nas reuniões do 
Conselho Deliberativo, onde os assuntos de interesse fundamentais do DNER são 
discutidos e decididos. 

Com o rebaixamento de status do planejamento, o órgão teve a sua capacidade de 
integração, de coordenação e de controle das ações, no nível interno e externo, 
que já operava mal, praticamente destruída, posto que a unidade agregadora 
dessas ações foi colocada num plano inferior de decisão. Esta disfunção 
organizacional limitou o aperfeiçoamento do processo decisório e o sistema de 
informações do DNER, como pode ser exemplificado: 

(a) na falta de interação entre direção geral, setoriais e distritos rodoviários~ 

(b) na falta de dados estatísticos atualizados e confiáveis~ 

(c) na falta de um planejamento integrado. 
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Na área operacional do DNER, por sua vez, que reuniu as extintas Diretorias de 
Trânsito, de Transportes de Passageiros e de Transportes de Cargas, na Diretoria 
de Operações Rodoviárias - DrOpR, veio à tona, com a reforma Collor, sérios 
problemas de superposição e indefmições de atribuições. Com efeito, com a 
criação do Departamento da Polícia Rodoviária Federal - DPRF, no âmbito do 
Ministério da Justiça, e do Departamento Nacional de Transporte Rodoviário -
DNTR, depois transformado em Departamento de Transporte Rodoviário - DTR, 
do Ministério da Infra-Estrutura, não foram alterados os dispositivos legais que 
davam competência ao DNER para desempenhar certas funções, agora 
transferidas para os novos órgãos. 

Assim, o DPRF, ao transferir-se para o âmbito do Ministério da Justiça, 
continuou a exercer os poderes de autoridade de trânsito para impor multas e 
aplicar penalidades relativas ao trânsito de veículos e ao transporte de 
passageiros e de cargas, da mesma forma quando pertencia ao DNER. Ocorre 
que a Lei n° 5.l08/66-CNT dá ao DNER, como órgão rodoviário federal, 
integrante do Sistema Nacional de Trânsito, competência para fazer cumprir a 
legislação de trânsito, regulamentar o uso das estradas federais e exercer o poder 
de polícia de trânsito. Já o Decreto-Lei n° 512/69, no Artigo 2, confere ao DNER 
a execução da política nacional de transporte rodoviário, no plano nacional, aí 
incluídos a administração, a fiscalização, o policiamento do trânsito, além da 
concessão e fiscalização dos serviços de passageiros e de cargas. 

A repercussão dessa situação na gestão da rede rodoviária é grave, pois cria uma 
área de atrito entre os órgãos, em diversas dimensões, e afeta diretamente o 
usuário da rodovia, que fica confuso por não saber a quem recorrer em caso de 
necessidade. Quanto às conseqüências, implicam o seguinte: 

(a) dificuldades na implantação de um sistema confiável de arrecadação de 
multas; 

(b) invasão da faixa de domínio da rodovia, por falta de controle permanente; 

( c) dificuldade na coleta de dados de acidentes, por falta da aplicação de uma 
metodologia apropriada que sirva, simultaneamente, como elementos de polícia 
e técnico; 

(d) desaparecimento do meio de comunicação entre o usuário e o DNER; 

( e ) fiscalização inadequada do transporte de passageiros e de cargas, por 
ausência de procedimentos uniformes. 

Uma situação semelhante ocorre com o DTR, que tem firmado convênios com 
diversos órgãos, estaduais e municipais, além do próprio DNER, para o 
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exercício da fiscalização do transporte interestadual e internacional de 
passageiros, gerando outras áreas de conflitos. Em face dos convênios, o DTR 
mantém contato direto com as unidades descentralizadas do DNER, os Distritos 
Rodoviários Federais, estabelecendo quebra de hierarquia no âmbito interno do 
Ministério da Infra-Estrutura, além de provocar as mesmas conseqüências 
mencionadas acima. 

Essa análise, que foi elaborada a partir de diagnóstico produzido no âmbito da 
Diretoria de Operações Rodoviárias (DNER, 1995), destaca os descompassos e 
as incompatibilidades verificadas nas relações inter-organizacionais, 
comprometendo o alcance de níveis maiores de eficiência e a capacidade de 
adaptabilidade do DNER no processo de ajustamento de áreas de competência. 

A revisão do modelo organizacional do DNER, dentro desse contexto, imposto 
pela reforma Collor, não resultou na ruptura dos servidores com as atividades 
tradicionais desenvolvidas no passado, e nem abriu opções de novos campos de 
atividades. Isto quer dizer que a natureza da atividade do órgão não foi 
perfeitamente definida pelos reformadores, prevalecendo, por isso, rejeição à 
possibilidade de divisão de poder com outros órgãos governamentais. O desejo 
de manutenção do status-quo se faz presente. 

Ao ser entrevistado, Chequer Jabour Chequer, que começou como estagiário em 
1968, passou, por concurso, a engenheiro do DNER, em 1970, ocupou diversas 
chefias intermediárias até chegar a Chefe da Divisão de Pesquisas, discorreu 
veementemente a respeito do conflito de autoridade existente entre o DNER e o 
DPRF, nas questões relativas à operação rodoviária. Falou que essa situação de 
conflito comprometeu a autoridade de trânsito do DNER, com reflexos negativos 
na operação da rodovia e no próprio usuário. Chequer, que também é advogado, 
disse que o "patrulheiro não tem prerrogativa de autoridade de trânsito, não 
tem formação técnica para exercê-la". Foi adiante, fazendo uma análise sobre a 
reforma do DNER, que adjetivou de "irresponsável o que foi feito em 90". 
Continuou: 

o DNER tinha uma estrutura compatível com o que fazia, mas quando 
acabaram as construções ela ficou pesada para as novas atribuições. 
O órgão, até 80, era muito forte. O pessoal antigo deixou raízes 
profundas. Havia cultura rodoviária, especialistas que pesavam as 
coisas. Hoje não tem especialista, o diretor de engenharia faz tudo. 
Arrebentaram com o DNER. Falta planejamento, desestruturaram a 
parte jurídica, não há como decidir. 

Terminou a entrevista da seguinte forma: 
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Só uma coisa pode salvar o DNER: vontade polftica do Presidente da 
República para reestruturar o órgão. 

Vontade política é intenção, é impulso de agir, é tomar uma decisão consciente 
em contraste com ação impulsiva. Todos podem ter, não só o Presidente da 
República. Mas o ato da vontade política deve ser desdobrado em alternativas, 
examinadas com referência aos ideais predominantes e, então, decidir-se quanto à 
verdadeira transformação que se pretende. Se é essa a vontade política a que se 
refere Chequer, aí sim, seria válida a reestruturação do DNER. 

Mas o Governo Collor havia decidido, conforme Marcelo Ribeiro (1990) 
mencionou na Conferência da Escola Superior de Guerra, que estimularia a 
privatização de serviços e buscaria a definição de um novo modelo de 
fmanciamento do setor rodoviário, cobrando-se do usuário a utilização das 
rodovias. Não era uma idéia nova no País. Picanço (1987), ex-Secretário 
Executivo do Ministério dos Transportes do governo anterior, falando para 
empreiteiros de obras pública num seminário sobre o assunto, já havia acenado 
com as facilidades do poder público aos empresários que desejassem participar, 
como parcerros, em programas de recuperação de rodovias sob o regime de 
concessão. 

Porém, muito antes dessas autoridades abordarem o assunto, Prado (1974), há 
mais de vinte anos, previu que, devido ao crescimento acelerado da rede, o Brasil 
precisaria, para enfrentar os desafios da preservação do imenso patrimônio 
rodoviário, contar com a participação do capital privado na exploração 
econômica de rodovias. Era a previsão do esgotamento da capacidade financeira 
do Estado, que se consumaria nos anos 80, de investir em obras e serviços de 
infra-estrutura, tão necessárias para acelerar o desenvolvimento ecômico-social 
do País. 

A mobilização de capital privado para o financiamento de obras rodoviárias, 
quando o capital estatal não é suficiente, é um assunto de discussão verificado em 
diversos países, como uma solução a ser considerada para a falta de recursos. 
Questões ideológicas e entraves legais têm impedido que alguns países caminhem 
nessa direção. No Brasil, a Constituição de 1988 abriu essa possibilidade, 
estabelelecendo, no seu Artigo 175, o seguinte: 

Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime 
de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de 
serviços públicos. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre: 

I - o regime das empresas concessionárias e pemusslOnárias de 
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serviços públicos; 
II - os direitos dos usuários; 
lU - política tarifária; 
IV - a obrigação de manter serviços adequado. 

Maurício De Lana, o Diretor do Departamento N acionaI de Transportes 
Rodoviários - DNTR, na entrevista concedida, ao abordar esse assunto, disse que 
"as pessoas não tinham a nítida noção da diferença entre privatização e 
concessão". No depoimento, ficou a impressão de que se queria entregar as 
estradas a qualquer preço. Por isso, é oportuno rever alguns conceitos básico do 
instituto da concessão (Associação Nacional da Empresas de Obras 
Rodoviárias, 1993): 

(a) a iniciativa privada ao se investir na condição de concessionária assume uma 
função de interesse público; 

(b) uma concessão não pode ser delegada a terceiros; 

(c) uma concessão é feita através de licitação pública; 

(d) na concessão não existe a alienação de bens públicos; 

(e) o poder concedente sempre será a União, através de seus órgãos constituídos; 

A partir desses conceitos, parecem claras as diferenças entre concessão de obras 
públicas e processo de privatização de ativos públicos. Esta diferenciação é 
fundamentalmente importante no curso da definição das políticas governamentais, 
em relação ao estabelecimento de programas de concessão rodoviária. 

Voltando à questão, para uma rodovia ser concedida, segundo estudos da 
ANEOR (1993), deve oferecer condições economicamente satisfatórios de 
retorno do capital empregado. Precisaria apresentar um tráfego médio diário -
TMD, da ordem de 10 mil veículos. Isto, de certa forma, limita o universo de 
rodovias passíveis de serem concedidas, embora, devido à falta de estatísticas de 
tráfego confiáveis, não seja possível quantificá-lo com precisão. De qualquer 
forma, concessão de rodovias não é uma solução para o fmanciamento do 
sistema rodoviário, pois apenas uma pequena parcela da rede estaria em 
condições de oferecer atratividade comercial para o empresariado. 

A concessão de um serviço público envolve múltiplos aspectos, interesses 
divergentes e, acima de tudo, é uma decisão política que deve beneficiar a 
sociedade, que jamais deveria ser prejudicada. A propósito, De Lana relatou uma 
conversa com o Secretário Nacional de Transportes, Marcelo Ribeiro, em que 
este teria dito o seguinte: "em trinta dias vou fazer a privatização da Dutra" 
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(Rodovia Presidente Dutra). Esta, com certeza, seria uma decisão fadada ao 
fracasso, por falta de informaçõe suficientes sobre o estado da rodovia e que 
melhorias deveriam ser feitas para justificar a cobrança do pedágio. De Lana 
conseguiu demover a idéia do Secretário, que se convenceu da necessidade de, 
antes, buscar essas informações. O depoimento de De Lana dá bem uma idéia 
como as coisas públicas são tratadas neste País. 

Por isso tudo, a decisão de se adotar um modelo de administração em parceria 
com a iniciativa privada, deveria ser comunicada à sociedade, com clareza e 
transparência. O governo teria de justificar a sua decisão, ponderar os argumentos 
favoráveis e os não favoráveis à concessão do serviço. Isto seria justo e 
democrático. De toda maneira, a concessão de rodovias ficou, apenas, na retórica 
do Governo Collor, que, sequer, tomou a iniciativa de preparar o DNER para 
assumir, a qualquer tempo, as iniciativas nessa direção, criando, na estrutura 
organizacional, uma unidade especializada. 

Marcelo Ribeiro também falou em redução do tamanho da rede rodoviária federal 
para os estagiários da ESG, na suposição, talvez, de que existiriam as condições 
políticas necessárias para implementar a descentralização rodoviária, já que a 
Constituição, com a reforma fiscal, havia garantido recursos para os estados. 
Outro erro de avaliação do governo. A viabilização do processo de 
descentralização é longo, desgastante e dificil, como resumiu Landau na 
entrevista. 

A diretriz de descentralização constitui um dos referencias básicos do processo 
de reestruturação e reorganização do DNER. Na verdade, o tamanho do DNER é 
função do tamanho da rede rodoviária sob sua jurisdição, vista como uma tarefa, 
que por sua vez faz pensar em missão institucional, objetivos, pessoas, divisão do 
trabalho, enfim, numa coerência entre as variáveis organizacionais, que resultaria, 
conforme viu Galbraith (1977), na modelagem organizacional desejável do órgão. 

A descentralização não se faz na base da barganha, como se fora um arranjo 
político subalterno. Ela é, isto sim, um instrumento de modernização 
administrativa, por isso tem propósito nobre, precisa ser negociada. Costa & 
Cavalcanti (1991, p.102) foram definitivos quando disseram que: "o Governo 
(Collor) está perdendo a oportunidade de conjugar a Reforma Administrativa a 
um amplo programa de descentralização". Perdeu, como atesta o caso DNER. 

O tema descentralização é instigante. Afinal, por que é dificil fazer a 
descentralização rodoviária? Por que a lei do PNV, que deveria ser reformada a 
cada cinco anos, está fazendo vinte e cinco anos? Encontrar as respostas dessas 
questões, certamente, não é o propósito deste trabalho. Mas, pode-se adiantar 
que, pelo menos, três condicionantes não foram devidamente atendidos: 

96 



(i) a vontade política do governo da União, conjugada com a vontade política da 
cada governo estadual, para que a transferência seja consumada; 

(ii) a capacidade instalada, gerencial e técnica dos órgãos rodoviários estaduais, 
para assumir as novas responsabilidades; 

(iii) a adequação da disponibilidade de recursos para o repasse aos Estados. 

Percebe-se que a descentralização caracteriza uma situação diferenciada para 
cada Estado, um estudo de caso a caso, em que o DNER, para conduzir as 
negociações, deve ter um posicionamento de capacidade técnica reconhecida para 
garantir legitimidade nas discussões. No mais, é expressar vontade e dar um 
sentido estratégico-político ao processo. 

A capacitação técnica, fator decisivo no processo de revitalização de uma 
organização, está afeto, desde a metade dos anos 70, ao Instituto de Pesquisas 
Rodoviárias - IPR, cabendo à Diretoria de Pessoal o treinamento de pessoal 
voltado para os aspectos administrativos-motivacionais. Com a refonna Collor, 
decidiu-se pela extinção do IPR e pela fusão das Diretorias de Administração e 
de Pessoal, surgindo, respectivamente, a Diretoria de Capacitação Tecnológica -
DCTc, e a Diretoria de Administração e Finanças - DAF. 

A DCTc ou IPR, como continuou a ser tratado, não chegou a ser transferida para 
Brasília, e manteve-se em situação de "viabilidade instável", no período da 
administração Collor, o que significa, fazendo uma anologia à fisica, prestes à 
desabar, o que não ocorreu. A viabilidade estável do IPR dependeria, recorrendo 
a Cavalcanti (I992, p.26), "da acomodação ao seu (novo) ambiente", que, por 
sua vez, estaria condicionada à definição clara do papel que deveria nele 
desempenhar . 

Quanto à DAF, o seu arranjo organizacional mostrou-se crítico, na medida em 
que parte do pessoal montou a estrutura fonnal em Brasília, ficando na ex-sede 
do Rio uma estrutura infonnal para tratar das questões relativas a pessoal em 
disponibilidade, em situação de pré-aposentadoria e de aposentados. Isso, 
implicou o direcionamento de sua atenção para realizações de tarefas 
burocráticas de conteúdo administrativo-jurídico, em detrimento às atividades 
mais voltadas para o campo de desenvolvimento organizacional. 

Foram inviabilizadas, por causa dessa situação, ações de caráter integrativo, na 
área de treinamento de pessoal, envolvendo a DAF e o IPR. A integração dessas 
unidades administrativas seria indispensável na fonnulação e implementação de 
um programa global, avançado e contínuo de capacitação, treinamento e 
desenvolvimento de recursos humanos, ao nível nacional, cobrindo todos os 
segmentos de atuação do DNER. Foram inócuas, nesse sentido, as mudanças 
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estruturais no DNER, pois não favoreceram a fonnulação de uma política de 
recursos humanos capaz de efetivamente revitalizar o órgão, criando as condições 
para a qualificação dos seus quadros técnicos, gerenciais e administrativos. 
Mas o tempo não para, diz a letra da canção popular, e a sociedade brasileira, 
três anos depois de eleger Fernando Collor de Mello, com 35 milhões de votos, 
foi às ruas pedir a saída do Presidente acusado de falcatruas pelo próprio innão. 
No dia 2 de outubro de 1992, uma sexta-feira, às I 0h25, a Câmara dos 
Deputados, presidida pelo Deputado Ibsen Pinheiro, impõe o afastamento do 
Presidente. No dia 29 de dezembro, vendo que não havia chances de pennanecer 
no cargo e para livrar-se do impeachment, ele renuncia. 

Assume a Presidência da República Itamar Augusto Gualtiere Franco, o vice que, 
segundo a Revista Veja ( 16/11/94, pAI), era considerado, a princípio, 
despreparado para o cargo. Imprime um novo ritmo ao País, começa um processo 
de estabilização da economia, que o antecessor destruiu. Deixou o cargo, dois 
anos depois, prestigiado por grande apoio popular por sua "administração 
honesta e competente" (Veja, 16/11/94, pAI). 

No Ministério dos Transportes, que surgiu do desmembramento do Ministério de 
Infra-Estrutura em dois, Margarida Procópio assumiu como Ministra, e 
convenceu o Presidente da República retomar a sede do DNER para o Rio de 
Janeiro. Esta decisão foi tomada, confonne a Ministra (JB, 6/2/94, p.ll), 
visando "corrigir mais uma das conseqüências do descalabro administrativo 
promovido pelo governo anterior, com o aparente propósito de desmantelar a 
administração pública". 

A transferência do DNER para o Rio não foi confinnada, pois o Decreto com a 
medida foi revogado pelo Presidente gerando uma grave crise na administração, 
que acabou em pedido de demissão de Margarida Procópio do ministério. Um 
novo Ministro assume e, através da Portaria MT n° 355, de 23 de junho de 1994, 
cria um Grupo de Trabalho para, no prazo de 60 dias, realizar um diagnóstico 
organizacional do DNER e apresentar proposições visando à redefrnição do papel 
do órgão em função de suas competências e objetivos. 

o ciclo de refonnas se repete, sem preocupar-se em esclarecer quais foram as 
conseqüências deixadas da refonna anterior na modelagem organizacional do 
DNER. O último capítulo, a seguir, buscará responder a essa questão e 
apresentará uma agenda de estudos para ser considerada por pesquisadores e 
estudiosos interessados no aprofundamento do conhecimento do DNER, 
instigante e desafiador. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

A reforma administrativa do Governo Collor de Mello mudou a face da 
administração pública federal. Foram tomadas medidas voltadas para a 
diminuição do tamanho da máquina burocrática, com a justificativa de tomá-la 
mais eficiente e flexível. Demitiram-se dezenas de milhares de funcionários, 
outros tantos foram colocados em disponibilidade, órgãos da administração direta 
e indireta foram fundidos, extintos e criados e redefinidas funções e 
competências, alterando a hierarquia do processo decisório do Governo. 

o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, Autarquia 
responsável pelas estradas federais, foi atingido por essas medidas do Governo, o 
que motivou procurar-se resposta à seguinte pergunta: quais as consequências da 
reforma administrativa do Governo Collor na modelagem organizacional do 
DNER? 

Para tanto, recorreu-se à história da administração pública brasileira desde os 
anos 30, na busca dos referenciais necessários à compreensão de como se 
processaram as intervenções de caráter reformista na máquina burocrática e em 
que teorias administrativas se apoiaram. Nas reformas do Estado Novo, de 
Vargas, e Castello Branco foram encontrados os marcos teóricos de sustentação 
desta dissertação. 

Assim, foi o Departamento de Administração do Serviço Público - DASP, criado 
em 1938, o órgão responsável pela implantação dos princípios da administração 
científica na administração pública do País. Era a idéia da racionalização, do 
mérito, da igualdade de oportunidade para todos, dos planos gerais e uniformes, 
da minuciosa divisão do trabalho, da centralização da tomada de decisão, da 
rigidez de comando e controle que passou a orientar a administração pública. 

A eficiência era a meta a ser perseguida no serviço público, de forma que as 
chamadas atividades-meio da organização foram privilegiadas. Os sistemas 
administrativos foram organizados de forma padronizada em todos os órgãos, o 
concurso seria exigido para ingresso no serviço público e foi dada orientação para 
se adotar a subdivisão na administração por função. Era o princípio da 
especialização, um dos pilares da escola clássica, sendo implantado. 

O Brasil vivia tempos de exceção. Era o Estado Novo de Vargas, e muitos 
acharam que o sucesso do DASP na implantação da reforma deveu-se a isso. 
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Com o fIm do Estado Novo, em 1945, o DASP, órgão ligado diretamente ao 
Presidente da República, perdeu poder, tendo fIm o primeiro ciclo de reforma 
deliberada. As bases do Estado administrativo, contudo, foram acentuadas. 

Quase vinte anos depois do Estado Novo deu-se o Golpe Militar de 1964 e, com 
ele, a retomada do ciclo de reforma autoritária. Foram, então, defInidas, através 
do Decreto-Lei n° 200 de 25/02/67, as bases da intervenção reformista na 
administração pública: planejamento sistêmico, coordenação, descentralização, 
delegação de competências, controle. Era a teoria dos sistemas par-a-par com a 
teoria da escola clássica. EfIciência e efIcácia eram, agora, o que se buscava na 
administração pública. 

o planejamento governamental e a descentralização foram as maiores 
contribuições da Reforma Castello Branco ao aprimoramento da administração 
pública do País. O Brasil passou a ser orientado de acordo com programas gerais 
do governo, desdobrados em planos regionais, setoriais, até chegar aos níveis 
micro de programação fInanceira de desembolso. A descentralização seria 
estimulada no sentido de transferir para as outras esferas de poder - estadual e 
municipal - atividades e funções mais apropriadas a esses níveis de governo, e 
para a iniciativa privada a execução de serviços e obras que o governo não teria 
mais condições de realizar. O Governo central deixava de ser o executor para ser 
o planejador. 

O Departamento Nacional de Estradas de Rodagens foi criado em 31 de julho de 
1937, através da Lei n° 467. Seu funcionamento foi prescrito na lei que o criou, a 
qual destacava as suas principais atividades como sendo realizar estudos, 
projetos, orçamento, construção, conservação de obras rodoviárias, assim como 
fIscalizar e exercer a polícia das estradas nacionais. Absorveu os funcionários das 
extintas Comissões de Construção de Estradas, que sucedeu. 

Com a deposição de Vargas assume a Presidência da República o Ministro do 
Supremo Tribunal Federal, José Américo, e o Ministério de Viação e Obras 
Públicas, Maurício J oppert, o grande nome do rodoviarismo nacional. Este fez 
aprovar a Lei n° 8.463, de 27 de dezembro de 1945, que reorganizou o DNER 
como pessoa jurídica e autonomia administrativa e fmanceira, e criou o Fundo 
Rodoviário Nacional- FRN. 

O FRN foi criado para possibilitar a expansão da rede rodoviária nacional. Era 
constituído de recursos provenientes da arrecadação do Imposto Único sobre 
Combustíveis e LubrifIcantes Líquidos e Gasosos - IUCLLG. Vigorou no País até 
a Constituição de 1988, quando foi extinto. 

O DNER era quem exercia a fIscalização sobre os investimentos locais e 
regionais provenientes do FRN. O Fundo era um instrumento de poder do DNER, 
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pois os órgãos regionais deviam a ele prestar contas. Depoimentos de pessoal 
daquela época atestam que o órgão era dinâmico, respeitado e fonte de 
conhecimentos. Como disse Galileo Antenor de Araújo, naquele tempo o DNER 
fazia, diretamente, com pessoal e máquinas próprias, quase tudo. 

Por outro lado, o DNER burlava os idéarios do DASP na admissão de pessoal, 
pois não organizava concursos públicos universais. Fazia, isto sim, indicações 
individualizadas para o exercício da função pública, baseada em provas de títulos. 
Adotava, também, a figura do extra-numerário, funcionário sem vínculo 
empregatício, depois incorporado aos quadros do serviço público. 

Juscelino Kubistchek, eleito Presidente da República, lançou o Plano de Metas, 
com significativo destaque para o setor rodoviário. Amparado no Plano 
Quinquenal de Obras Rodoviárias - PQOR para o período 1956/61, desencadeou 
o processo de implantação de uma infra-estrutura rodoviária no Pais. 

Para cumprir as metas do governo Kubistchek, o DNER lançou mão de 
empreiteiras de obras públicas. Utilizou, também, a faculdade legal de delegar 
poderes e recursos, mediante convênios, aos departamentos de estradas de 
rodagens estaduais, DER's, e aos Batalhões de Engenharia de Construção - BEC, 
do Exército, para participarem do PQOR. Era a descentralização adotada pelo 
governo. 

Com a Revolução de 64 foram definidas, através do Decreto Lei 200, as bases da 
nova organização administrativa brasileira. O DNER foi reorganizado com 
assistência técnica da Fundação Getulio Vargas, que utilizou da melhor técnica 
em termos de análise organizacional. Supunha-se deixar de lado a predominância 
dos meios e olhar para os fms em sintonia com o ambiente. Foi a teoria de 
sistemas, de von Bertalanffy, a inspirar este novo DNER. 

Mário Andreazza era o Ministro dos Transportes e Eliseu Resende o Diretor 
Geral no período em que se deu a expansão da rede pavimentada de rodovias 
federais, que passou de 14.944 km em 1967 para 35.760 km em 1973. Foi 
quando a indústria de construção e as empresas de consultoria passaram a ocupar 
larga faixa de atuação no DNER, onde praticamente tudo passou a ser contratado. 

Com essa medida, ampliou-se o mercado de consultoria, fazendo com que 
técnicos experientes migrassem do DNER para a iniciativa privada, provocando 
um esvaziamento do quadro de pessoal do órgão. Fizeram-se concursos públicos, 
depois de muitos anos, mas o déficit de pessoal continuou. Buscou-se contratar 
empresas com a finalidade de fornecer mão-de-obra. Essa prática gerou abusos, 
que concorreu para a desmotivação, o imobilismo, o desestímulo dos 
funcionários. 
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Certo ou errado, implantou-se o planejamento no DNER, o instrumento dos 
tecnocratas formados no regime de 64. O mesmo não se deu com a 
descentralização da rede rodoviária, fazendo supor que a prática nem sempre 
caminha com a tese. 

Em 1973, a crise do petróleo atingiu grandemente o modelo econômico brasileiro, 
provocando a desaceleração de investimentos do setor rodoviário. Tal fato 
ocorreu exatamente quando o setor atingia a sua plenitude. Criou-se o Fundo 
Nacional de Desenvolvimento - FND, o que limitou a mobilidade do DNER na 
aplicação das verbas vinculadas. Vislumbravam-se tempos dificeis. 

O DNER passou a inchar ao receber funcionários transferidos ou de órgãos 
extintos, como também absorveu o pessoal das empresas locadoras de mão-de
obra. Era todo tipo de especialidade que chegava para se adequar às carreiras 
existentes. Essa situação gerava a insatisfação, o desestímulo e a hipertrofia no 
quadro de pessoal. 

Dentro de uma quadro de crise, o DNER chegou aos anos 90 com a imagem 
desgastada junto à opinião pública, um quadro funcional pesado e desmotivado e 
uma estrutura imensa, com onze diretores mais um Procurador Geral, que ficavam 
a postos para gerenciar um órgão nessa situação e, mais ainda, sem recursos. Foi 
aí que aconteceu a reforma Collor. 

O DNER foi, então, colocado na estrutura do Ministério da Infra-Estrutura, 
subordinado à Secretaria Nacional de Transportes, perdendo o status de tratar 
direto com o Ministro, como tinha sido desde a sua criação. Houve a 
transferência da sede do Rio para Brasília, onde foi montada uma estrutura 
reduzida de quatro diretorias com os 95 funcionários que se transferiram 

A pequena quantidade de pessoal transferido foi agravada pela falta de 
experiência das pessoas. A fim de minimizar essa situação, lançou-se mão, 
através de empresas, do recurso de contração de pessoal para a nova sede. Era a 
volta de práticas administrativas do passado, que se pensava abolidas. Essa 
circunstância evidenciou a péssima distribuição de pessoal conseguida com a 
reforma do DNER, pois a grande maioria ficou no Rio de Janeiro. Por outro lado, 
faltou o elemento de integração para fazer funcionar Brasília e Rio, ao menos no 
período inicial de transição. Pode-se concluir que isto foi uma consequência séria 
na modelagem organizacional do DNER. A capacidade de articulação do DNER 
ficou prejudicada e a comunicação interna praticamente interrompida. 

A Diretoria de Planejamento, unidade organizacional essencial à existência do 
DNER, foi extinta pela reforma Collor. Surgiu, em seu lugar, uma unidade de 
assistência direta ao Diretor Geral denominada Assessoria Técnica, de nível 
hierárquico inferior às demais diretorias, sem acento formal nas reuniões do 
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Conselho Deliberativo, onde os assuntos de interesse fundamentais do DNER são 
discutidos e decididos. Com essa medida o DNER perdeu a capacidade de 
planejar as suas atividades. Esta disfunção organizacional limitou o 
aperfeiçoamento do processo decisório e arruinou o sistema de informações do 
DNER. O órgão deixou de ter coesão interna, facilitando a segmentação de 
atividades em unidades estanques. 

A Diretoria de Operações Rodoviárias - DrOpR, do DNER, por sua vez, passou 
a apresentar problemas de superposição e indefinições de atribuições com outros 
órgãos do governo. Com efeito, surgiram conflitos de atividades com o DPRF, do 
Ministério da Justiça, e com DNTR, do Ministério da Infra-Estrutura, no sistema 
de operação da rede rodoviária. A falta de articulação entre esses órgãos 
inviabilizou a programação de ações conjuntas de fiscalização e controle do uso 
das vias. Esta circunstância destacou as deficiências do modelo organizacional do 
DNER, que foi organizado tendendo mais para um sistema de prevalência 
mecanicista-burocrática, com apego às normas, às situações estáveis, às 
definições claras de autoridade, de característica conservadora, do que de uma 
organização mais flexível, orgânica, adequada às transformações do ambiente em 
que opera, de característica descentralizadora. 

Pode-se concluir, também, que as mudanças organizacionais do DNER, no que 
diz respeito aos recursos humanos foram inócuas, pois não se fizeram 
acompanhar de uma política de capacitação de pessoal avançada e contínua. Este 
fato deveu-se à dicotomia entre as duas unidades do DNER que tratam dessa 
área: o ex-IPR, atual Diretoria de Desenvolvimento Tecnológico, e a DAF, 
Diretoria de Administração e Finanças. Esse arranjo apenas permite ações 
isoladas e pontuais no processo de qualificação, incapaz de contribuir, 
efetivamente, para a revitalização global do órgão. 

Os estudos realizados permitem, então, concluir que a reforma administrativa do 
Governo Collor não modelou adequadamente o DNER, para atuar eficientemente 
na administração da rede rodoviária federal. A consequência fundamental do 
processo da reforma foi o surgimento de um órgão frágil, limitado na sua 
capacidade operacional e apresentando características de rigidez, próprias das 
organizações mecanicistas. Faltou aos reformadores do DNER aplicarem os 
conceitos de diferenciação e integração, como foi tratado por Lawrence & Lorsh 
(1973) para integrar e interrelacionar as diferentes partes, ou subsistemas, uns 
com características mecanicistas outros orgânicas, que compõe o Sistema DNER. 

Finalmente, este estudo provocou a aparição de especificidades no contexto da 
administração rodoviária do País, que certamente merecerão a consideração de 
outros estudiosos. Elas estão referidas à questão da descentralização da rede 
rodoviária como um elemento de modernização administrativa, ao efetivo papel 
do policial rodoviário na operação das vias, à concessão da rodovia à iniciativa 
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privada como solução de falta de recursos, à terceirização de serviços como 
instrumento de ajuda, não de decisão. Esses temas não esgotam a lista de 
interessantes estudos para serem desenvolvidos e melhor clarificar a 
complexidade que envolve administar a rede rodoviária nacional. São apenas 
algumas sugestões. 
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