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RESUMO 

 

O objetivo desta tese é resgatar a trajetória da Reforma Gerencial do Estado de 1995 no Brasil. Adotamos 

um foco analítico nos anos em que o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE) 

operou durante o primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998, para estabelecer 

uma história daquele processo político-institucional, com foco na formulação geral da Reforma e na 

ação do Ministério. Para isso, identificamos as estratégias e os principais obstáculos enfrentados nesse 

percurso, trazendo um entendimento mais detalhado e aprofundado sobre as fontes, atores e influências 

- internas e internacionais - que moldaram a ação do MARE. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com 

ampla prevalência das técnicas de história oral materializadas em entrevistas em profundidade, semi-

estruturadas, que visam resgatar e reconstruir elementos essenciais desse processo, sempre buscando 

“dar voz aos atores” que o protagonizaram. No âmbito internacional, verificamos que a Reforma 

Gerencial de 1995 valeu-se amplamente de possibilidades de aprendizado e assimilação adaptativa de 

ideias e práticas internacionais bem sucedidas em matéria de Reforma Gerencial de 1995 ao buscar 

conhecê-las diretamente, movimentação que gerou um diálogo estreito com alguns países e organizações 

internacionais. Dessa maneira, identificamos processos de cooperação técnica internacional que a 

Reforma Gerencial de 1995 alcançou, com destaque para os laços estabelecidos com a Grã-Bretanha, 

país de onde veio a inspiração mais relevante para a reforma brasileira e que gerou a absorção de know-

how e técnicas para o projeto reformista do MARE, e com o BID, instituição que ajudou a financiar 

projetos e constitui-se em um importante interlocutor de ideias da Reforma Gerencial de 1995. Ademais, 

discutimos os fundamentos teóricos da Reforma Gerencial de 1995 comparando-a com uma corrente 

internacional de debates intelectuais e um conjunto de conceitos, ferramentas e técnicas de gestão 

sintetizados no conceito “guarda-chuva” da New Public Management (NPM). Para isso, analisamos suas 

semelhanças e diferenças, realçando a característica de originalidade e adaptação criativa da Reforma 

Gerencial Brasileira de 1995. A pesquisa identificou que a Reforma Gerencial de 1995 está teoricamente 

situada no âmbito de um “modelo estrutural de governança e gerência pública” teorizado por Bresser-

Pereira e que apresenta características próprias que a diferem substancialmente da NPM. Essa 

diferenciação é nítida ao constatarmos que Reforma Gerencial de 1995 estabeleceu um desenho 

institucional do Estado brasileiro dividido em setores, formas de propriedade e de gestão próprios e 

adaptados ao novo paradigma da Administração Pública Gerencial, delimitando um “núcleo estratégico 

do Estado” e ampliando o “espaço público não-estatal” destinado à gestão e prestação compartilhada de 

serviços públicos entre o Estado e a sociedade civil. Portanto, a expectativa é contribuir para os estudos 

do campo científico da Administração Pública ao resgatar o momento de construção de uma reforma 

paradigmática do Estado brasileiro, destacando o papel, a influência e o alcance das ideias e das ações 

dos seus atores, enfatizando a existência de um modelo teórico próprio que deu vida à Reforma 

Gerencial de 1995 a partir do diálogo e adaptação de grandes tendências internacionais da época.  

 
Palavras-chave: Governo FHC; Reforma Gerencial de 1995; Administração Pública Gerencial. New 

Public Management; Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE); Plano Diretor 

da Reforma do Aparelho de Estado; História da Administração Pública Brasileira; Gestão Pública; 

Políticas Públicas; Brasil. 

 



 
 

ABSTRACT 

 
The essential objective of this thesis is to rescue the trajectory of the 1995 State Management Reform 

in Brazil. We adopted an analytical focus in the years in which the Ministry of Federal Administration 

and State Reform (MARE) operated, between 1995 and 1998, to establish a history of that process, 

focusing on the general formulation of the Reform and the action of the Ministry. To do this, we 

identified the strategies and main obstacles faced in this process, bringing a more detailed and in-depth 

understanding of the sources, actors and internal and international influences that shaped MARE's 

action. This is a qualitative research, with a wide prevalence of oral history techniques materialized in 

in-depth, semi-structured interviews, aiming to rescue and reconstruct essential elements of this process, 

always seeking to "give voice to the actors" who played important roles within that reformist context. 

At the international level, we verified that the 1995 Managerial Reform widely explored the possibilities 

of policy learning and adaptive assimilation of successful international ideas, experiences and practices 

in the matter of 1995 Managerial Reform by seeking to know them directly, a move that produced a 

close dialogue with some countries and international organizations. In this way, we identified processes 

of international technical cooperation that the Management Reform achieved, especially the ties 

established with Great Britain, the country from which the most relevant inspiration for the Brazilian 

reform came, and which generated the absorption of know-how and techniques for the reform project of 

MARE, and with the Interamerican Development Bank (IADB), a multilateral institution that financed 

projects and was an important interlocutor of ideas for Management Reform. In addition, we discuss the 

theoretical foundations of Management Reform by comparing it with an international chain of 

intellectual debates and a set of concepts, tools and management techniques synthesized in the "umbrella 

concept" of New Public Management (NPM). For this, we analyze their similarities and differences, 

highlighting the characteristic of originality and creative adaptation of the 1995 Brazilian Management 

Reform. The research identified that the 1995 Managerial Reform is theoretically situated in the 

framework of a "structural model of governance and public management" theorized by Bresser-Pereira 

and that has its own characteristics that differ substantially from NPM. This differentiation is clear when 

we find that Management Reform established an institutional design of the Brazilian State divided into 

sectors, specific forms of property and management, adapted to the Public Management, delimiting a 

"strategic nucleus of the State" and expanding the "non-state public space" for the management and 

shared provision of public services between the State and organized civil society. Therefore, the 

expectation is to contribute to the studies of the scientific field of Public Administration by rescuing the 

moment of construction of a paradigmatic reform of the Brazilian State, highlighting the role, influence 

and reach of the ideas and actions of its actors, emphasizing the existence of a theoretical model that 

gave life to the 1995 Management Reform based on the dialogue and adaptation of major international 

trends of the time. 

 

Key words: Cardoso Administration (FHC); 1995 Managerial Reform; Managerial Public 

Administration; New Public Management; Master Plan of the Reform of the State Apparatus; History 

of the Brazilian Public Administration; Public Management; Public Policy; Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta parte do trabalho destina-se a uma breve introdução do assunto geral a ser 

abordado, composta da exposição dos objetivos e principais referências da literatura, 

justificativa e metodologia empregada na investigação, abdicando-se de maiores digressões do 

contexto histórico e antecedentes que assinalam os nossos objetos de estudo, que serão 

discutidos em detalhes no Capítulo 1, dedicado especialmente a isso. 

 

Objetivos 

 

Em 1995, a elaboração do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (Plano 

Diretor) e a criação do Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE) são dois 

marcos fundamentais na história recente da Administração Pública brasileira. Com a 

expectativa de trazer princípios e ferramentas da chamada New Public Management para a 

superação do modelo burocrático weberiano, adaptando-as à realidade nacional ao chegar no 

governo federal brasileiro, o Ministro Luiz Carlos Bresser-Pereira capitaneou política e 

intelectualmente o MARE entre 1995 e 1998 na formulação e implementação de métodos de 

gestão moderna no Estado brasileiro, através de medidas como o fortalecimento do núcleo 

estratégico de Estado, a transferência de atividades não-exclusivas do Estado para organizações 

públicas não-estatais – publicização-, processos de desburocratização e busca de autonomia 

gerencial, incentivos à avaliação de desempenho e contratualização de resultados, dentre outras 

(BRASIL, 1995).  

Assim, o movimento gerencialista iniciado no Brasil com o Plano Diretor repercutiu em 

ministérios, agências reguladoras, escolas de governo, empresas estatais, autarquias, e nos 

demais esferas de governo com sua ampla difusão em nível subnacional. Na esteira deste 

processo, também proliferaram consultorias especializadas em planejamento e gestão pública e 

think tanks, e até mesmo houve uma valorização da produção científica em administração 

pública e da educação superior de gestão pública – como um dos embriões do processo de 

profusão de cursos de graduação e pós-graduação.  

Nesta tese, decorridos pouco mais de 20 anos da publicação do Plano Diretor, o objetivo 

geral é propor um resgate da trajetória da Reforma do aparelho de Estado no Brasil durante os 

anos em que o MARE operou (1995 – 1998). Destacamos, por exemplo, uma fase deste 

processo que constitui-se num momento crucial da Reforma Gerencial no país e relativamente 
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pouco estudado em profundidade, qual seja: o início da formulação do Plano Diretor e das 

diretrizes gerais da Reforma. Nesse sentido, propomos aqui contribuir para a memória da 

Administração Pública brasileira de uma importante reforma, subsidiando o entendimento da 

história do processo reformista. Para tanto, discutiremos as ideias e práticas internacionais que 

influenciaram a concepção do então ministro Bresser Pereira em meados dos anos noventa, 

apresentando fatos e ensaiando interpretações de como foram articulados, elaborados e 

organizados os pontos fundamentais que viriam a balizar todo projeto do Plano Diretor e o 

debate da administração pública gerencial irradiado pelo MARE.  

Portanto, este trabalho visa fornecer uma versão possível de uma "História da Reforma 

Gerencial brasileira", a ser fundamentada especialmente a partir de entrevistas de história oral 

em profundidade com ex-integrantes do MARE que de algum modo atuaram na discussão, 

formulação e disseminação dos princípios, conceitos e práticas daquela Reforma. O tamanho 

do trabalho é decorrente dos detalhes e memórias de uma tese que tem um lastro de história 

contemporânea. 

De fato, esses relatos de História Oral sobre o período em análise, que trazem alguns 

aspectos desconhecidos da literatura brasileira – em especial os que tratam das dimensões 

internacionais da Reforma Gerencial - se devidamente triangulados com a literatura pertinente, 

podem fornecer detalhes mais precisos sobre alguns episódios centrais daquela Reforma 

(ALBERTI, 2004; RAADSCHELDERS, 2012; ZAPPELLINI e FEUERSCHUTTE, 2015).  

Entre eles se destacam, por exemplo: a formulação do Plano Diretor de 1995; acerca da 

Emenda n°19 de 1998, conhecida como “Reforma Administrativa”, seus conflitos e o papel de 

cada ator do processo; o processo de cooperação técnica estabelecido com pelo MARE com a 

Grã-Bretanha e com a França; e as resistências e as desconfianças diversas dentro e fora do 

Governo em relação à Reforma Gerencial. São tópicos que merecem uma revisita à luz de uma 

abordagem mais aprofundada e especialmente relevantes de serem resgatados numa perspectiva 

de reconstrução histórica desse processo político-administrativo após pouco mais de duas 

décadas de seu início. 

É importante salientar que não pretendemos discutir os resultados de políticas 

específicas, promover balanços gerais ou bibliográficos e muito menos se almeja avaliar se a 

implementação da Reforma Gerencial de 1995 como um todo foi bem ou mal sucedida nos 

marcos traçados pelo Plano Diretor (BRASIL, 1995), considerando que os trabalhos de Abrucio 

(1998; 2007), Abrucio e Gaetani (2008), Abrucio e Loureiro (2002), Abrucio, Loureiro e 

Pacheco (2010), Lima Jr. (1998), Petrucci e Schwarz (1999), MARE (1997b), BRASIL (2002), 
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Marcelino (2003), Rezende (2004), Pacheco (2004), Alcoforado (2012) e outros1 já discutiram 

mais detidamente os avanços e vicissitudes dessa Reforma.  

Trata-se aqui de adotar uma perspectiva de resgate da memória das reformas da 

Administração Pública no Brasil, apresentando uma perspectiva interpretativa – embora não 

definitiva – para uma História da Reforma Gerencial de 1995. Para tanto, além de realizar uma 

revisão de literatura com as principais referências que já discutiram o tema no Brasil, 

buscaremos avançar ao cobrir determinadas lacunas da literatura, ao identificar alguns pontos 

que merecem maior investigação empírica e aprofundamento de pesquisa, como forma de trazer 

novos elementos analíticos e interpretativos ao debate acadêmico do campo da Administração 

Pública brasileira. 

Nesse sentido, identificamos também uma lacuna teórica na literatura brasileira sobre 

Reforma do Estado, apontada pelo o Ministro Bresser em entrevista concedida em 2013 ao 

autor desta tese. De fato, a Reforma Gerencial se inspirou em alguns princípios e práticas 

decorrentes de grandes tendências internacionais filiadas às correntes e doutrinas da NPM, 

porém as ideias do projeto brasileiro apresentam especificidades e contornos próprios, fruto da 

elaboração teórica e normativa de Bresser-Pereira e também em decorrência da necessidade de 

adaptar essas ideias ao contexto brasileiro:  

 

Uma coisa que ninguém nunca tentou fazer foi uma comparação entre as 

minhas ideias e as ideias da NPM, porque eu acho que tem muitas coisas 

em comum, mas as minhas são bastante diferentes. Inclusive, porque a 

realidade brasileira é muito diferente. A Inglaterra não tem concurso público, 

por exemplo, isso não faz sentido para eles. Eles tão num nível de 

desenvolvimento econômico e social muito mais avançado do que o nosso. 

Então, a minha reforma estava adaptada às realidades do Brasil, isso muito 

deliberadamente da minha parte, absolutamente não estava interessado em 

ficar copiando. Mas por outro lado eu não estava nem um pouco querendo 

rejeitar boas experiências. (BRESSER-PEREIRA, entrevista, 2013, grifo 

nosso) 

 

Assim, discutir as ideias centrais e os princípios gerais da NPM e compará-los aos 

fundamentos teóricos da Reforma Gerencial, visando destacar as contribuições teóricas e 

distinguir pontos de contato e pontos de afastamento entre essas duas concepções será um dos 

objetivos deste trabalho, especialmente trabalhado no Capítulo 4 desta tese. 

Na literatura brasileira de Administração Pública, verificamos que algumas pesquisas 

abordam as reformas administrativas em perspectiva histórica. Como base fundamental para a 

                                                           
1 Para uma completa revisão e balanço de bibliografia que trata dos principais autores e suas respectivas obras na 

área de Gestão Pública e Reforma do Estado, especialmente no período de 1994 a 2002, ver o trabalho de Souza e 

Araújo (2003) e também Abrucio e Pó (2002). 
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construção da nossa versão de uma “História da Reforma Gerencial”, os “textos-depoimento” 

ou “textos autobiográficos” de Bresser-Pereira (1998d; 1999; 2000; 2010) são de importância 

capital, pois se trata de uma narrativa, estabelecida a partir da experiência do então ministro do 

MARE, na qual se identificam atores, processos e estratégias centrais para o nosso estudo, e a 

partir dos quais foi possível estabelecer um pano de fundo histórico capaz de contextualizar 

adequadamente a estrutura da história aqui narrada. 

A tese de Santana (2015) adota uma ótica de análise semelhante à que adotamos nessa 

tese: dar voz aos atores que conduziram a formulação da Reforma Gerencial nos anos 1990. 

Todavia, não se trata de uma análise tipicamente acadêmica e analítica como a nossa, uma vez 

que apresenta uma visão “de dentro” do processo, sendo que a autora foi também dirigente de 

alto escalão no MARE, tendo estado à frente da Secretaria da Reforma do Estado. Entretanto, 

o trabalho de Santana não analisa empiricamente, por exemplo, as dimensões internacionais da 

Reforma Gerencial brasileira e a cooperação técnica internacional com o governo inglês – 

aspectos essenciais da reforma brasileira em função da inspiração trazida - razão pela qual este 

trabalho buscará se inserir também nessa lacuna, aprofundando, dialogando e complementando 

essas análises através do estudo empírico baseado em relatos de história oral com atores 

significativos que participaram daqueles processos de difusão/transferência de políticas 

públicas em âmbito internacional. 

 Na literatura internacional, derivado de um trabalho relevante de ampla investigação 

empírica, destaque-se a pesquisa de Majeed (2012), que traz uma análise da reforma gerencial 

brasileira em perspectiva internacional a partir de relatos de história oral com ex-dirigentes do 

MARE, constituindo-se numa referência fundamental para esta tese em razão da metodologia 

e forma de análise do material empírico colhido junto a atores fundamentais do processo 

reformista no Brasil, com a qual dialogamos ao ampliar o escopo uma vez que para nossa 

investigação foram realizadas mais entrevistas em profundidade com atores importantes que 

não foram ouvidos na pesquisa de Majeed. 

Por fim, ressaltamos a centralidade da tese de Gaetani (2005), que traz uma análise 

histórica comparativa entre quatro momentos de reformas na administração pública (Reformas 

de 1937, de 1968, de 1988 e a Reforma Gerencial de 1995) brasileira que resultaram em 

mudanças constitucionais, ponderando as similitudes e diferenças entre elas. Trata-se de um 

trabalho que servirá como subsídio importante para a busca e identificação de atores relevantes 

na condução e formulação de reformas administrativas no Brasil. 
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  Em suma, de acordo com os caminhos apontados pela literatura sobre a Reforma do 

Estado no Brasil, buscaremos mapear e analisar aspectos teóricos e empíricos fundamentais 

daquele processo em diálogo com as várias vertentes interpretativas da Reforma Gerencial de 

1995. Nossos objetivos gerais são: 1) Propor uma interpretação da Reforma Gerencial de 1995 

em perspectiva histórica, buscando compreender melhor a gênese da sua formulação, seus 

princípios fundadores, suas influências internas e internacionais e o papel dos seus principais 

atores, identificando suas estratégias e obstáculos enfrentados; e 2) Compreender como esse 

processo reformista e suas ideias fundamentais reverberaram no Brasil o ideário da  New Public 

Management (NPM), verificando em que medida os princípios e tendências internacionais 

foram adaptados ao contexto brasileiro. Para tanto, alguns objetivos específicos podem ser 

sintetizados da seguinte forma: 

 

1. Como e por quê foram formuladas as principais propostas que subsidiaram o Plano 

Diretor? 

2. Qual era o perfil e qual foi o papel da equipe de Bresser Pereira no MARE, e como ela 

foi constituída? Apresenta características próprias que a definem? 

3. Como foram construídas as bases teóricas e políticas da chamada “Administração 

Pública Gerencial” e em que medida ela é uma adaptação nacional das correntes e 

tendências internacionais da “New Public Management” no Brasil? 

4. Quais foram as principais resistências e forças de apoio apresentadas em relação à 

proposta reformista do MARE? Quais foram seus principais atores e seus argumentos? 

5. Em que medida as dimensões internacionais da Reforma Gerencial e as iniciativas de 

cooperação técnica e diálogo internacional do MARE com outros países e organismos 

internacional foram importantes para embasar e aperfeiçoar alguns fundamentos da 

Reforma e viabilizar alguns projetos específicos? 

 

Justificativa 

 

A Reforma Gerencial de 1995 propunha, em linhas gerais, uma Reforma do Aparelho 

de Estado e do seu pessoal, visando a um ajuste fiscal austero e à redução do excesso de quadros 

no funcionalismo público, em curto prazo; em médio prazo, buscava uma modernização e mais 

eficiência no atendimento ao cidadão. O ajuste fiscal seria feito com base na exoneração por 

excesso de quadros e modificação no sistema previdenciário, enquanto a modernização se daria 

com base no fortalecimento do “núcleo estratégico do Estado” e na descentralização da 
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administração pública através das organizações sociais e das agências executivas, as quais 

estariam ligadas ao Estado por meio do contrato de gestão. (BRESSER-PEREIRA, 1998a; 

BRASIL, 1995)  

Assim, a Reforma propôs diversas mudanças organizacionais e institucionais para o 

aparelho de Estado brasileiro. Objetivava-se essencialmente a substituição da gestão pública 

burocrática pela chamada “administração pública gerencial” (BRESSER-PEREIRA, 1996) com 

ênfase nos resultados, o que implicava em transformar organizações retirando do Estado o seu 

papel de executor primário e enfatizando o de formulador/fiscalizador/regulador de políticas 

públicas. Desse modo, a reforma gerencial tem entre os seus objetivos mais precípuos a 

promoção de um Estado efetivo e devidamente dotado de capacidade política, técnica e 

administrativa para promover com o bem-estar dos cidadãos: 

 

A Reforma Gerencial nasceu da pressão por maior eficiência ou menores 

custos que se seguiu à transformação do Estado Democrático Liberal em 

Estado Democrático Social. Por outro lado, ao significar, do ponto de vista 

administrativo, a transição do Estado Burocrático para o Estado Gerencial, 

revelou-se um instrumento fundamental das sociedades modernas para 

neutralizar a ideologia neoliberal que buscava diminuir o tamanho do estado 

na medida em que, ao tornar mais eficiente (embora jamais tão eficiente quanto 

gostaríamos) a provisão dos serviços sociais públicos ou coletivos, legitima o 

próprio Estado Social, e garante seu aprofundamento futuro. (BRESSER-

PEREIRA, 2017: p.155) 

 

 Para tanto, buscou-se estabelecer uma nítida distinção entre a natureza de atividades 

típicas de Estado e atividades não estatais, inclusive com a criação de novas organizações tais 

como as agências executivas, agências reguladoras e organizações sociais. (BRESSER-

PEREIRA,1998c; BRASIL, 1995) Para além da incorporação de novas ferramentas de gestão 

e da criação de figuras organizacionais inovadoras, a Reforma Gerencial possui um nítido 

caráter político, ao fundamentar-se como democrática, republicana e participativa, e não tão 

somente enquanto um conjunto de técnicas e instrumentos de gestão, definição muito mais 

próxima da NPM do que da Reforma Gerencial, como discutiremos na parte teórica do nosso 

trabalho.  

De fato, o que ocorreu a partir de 1995 no Brasil foi antes de mais nada um 

aggiornamiento na agenda brasileira de Reforma do Estado, até o início dos anos 1990 

fortemente prejudicada por desorientação política e falta de sentido de agenda, rota 

devidamente corrigida com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado de 1995, 

momento histórico da Administração Pública nacional. Em essência, a Reforma Gerencial 

busca legitimar o Estado-social ao propor um novo conceito de organização e gestão do Estado, 

partindo do pressuposto que uma Reforma dessa natureza somente é possível na democracia: 
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A Reforma é gerencial porque busca inspiração na administração das 

empresas privadas e porque visa a dar ao administrador público profissional 

condições efetivas de gerenciar com eficiência as agências públicas. É 

democrática porque pressupõe a existência de um regime democrático, 

porque deixa claro o caráter específico, político, da administração pública e, 

principalmente, porque nela os mecanismos de controle, de caráter 

democrático, são essenciais para que possa haver delegação de autoridade e 

controle a posteriori dos resultados. É social democrática porque afirma o 

papel do Estado de garantir os direitos sociais e lhe fornece os instrumentos 

gerenciais para fazê-lo, de forma não apenas mais democrática, mas também 

mais eficiente do que faria o setor privado. É social-liberal porque acredita 

no mercado como um ótimo, embora imperfeito alocador de recursos, 

buscando limitar a ação do Estado às áreas em que o mercado está ausente ou 

realiza mal sua tarefa coordenadora. (BRESSER-PEREIRA, 2000: p.24) 

 

 Em suma, a Reforma Gerencial de 1995 e o órgão político-institucional responsável pela 

sua formulação e pelo seu início efetivo da sua implementação no Brasil, o MARE – objetos de 

estudo nesta tese – têm importância capital para a história da Administração Pública no Brasil: 

trata-se de uma experiência reformista pela primeira vez na história do país empreendida em 

um contexto democrático e levada a cabo através de um grande debate nacional que visou 

difundir seus princípios, dialogar com seus críticos, angariar apoio na burocracia e na sociedade 

e, sobretudo, promover uma visão renovada ao proclamar o início da superação da 

administração pública pela administração pública gerencial.  

Então, a partir desse processo iniciado com o Plano Diretor de 1995, introduzem-se no 

setor público brasileiro conceitos provenientes da chamada “Nova Gestão Pública”, que serão 

discutidos ao final dessa tese. Em suma, a Administração Pública Gerencial tinha como 

aspiração colocar o Estado brasileiro em uma nova etapa histórica em relação à administração 

pública:  

A primeira reforma histórica da organização do Estado foi a reforma do serviço 

público, que representou a transição da administração patrimonial para a 

administração pública burocrática. Max Weber descreve classicamente a 

reforma do serviço público como envolvendo um serviço público profissional, 

procedimentos universais e legitimidade jurídica (...) a reforma do serviço 

público ocorreu em diferentes períodos: na Europa, no século XIX; nos 

Estados Unidos, no início do século XX; e no Brasil, nos anos 1930. A maioria 

dos países em desenvolvimento nunca experimentou uma reforma do serviço 

público, embora tenham burocracias modernas. A reforma burocrática 

assinalou um importante avanço na administração pública e na proteção do 

patrimônio público. A reforma da gestão pública é a transição da administração 

burocrática para o gerenciamento público. O serviço público continua sendo 

profissional e racional, mas a racionalidade depende mais de tomadas de 

decisão gerenciais do que da estrita observação de procedimentos burocráticos. 

(BRESSER-PEREIRA, 2009: p. 23) 

 

Desse modo, fica claro que a Reforma Gerencial é inevitável para a plena realização do 

Estado do Bem-Estar Social, pois foi uma resposta a crítica dirigida às disfunções do modelo 

burocrático e uma maneira de dar mais eficiência aos serviços sociais universais. Ela é, 
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historicamente, a segunda reforma administrativa do Estado moderno. A primeira reforma foi 

a reforma burocrática, que rejeitou a administração patrimonialista e a tornou profissional. Ela 

foi inevitável, porque o Estado liberal era incompatível com a administração patrimonialista. 

Nessa mesma linha de raciocínio, a reforma gerencial é igualmente inevitável, pois ela é uma 

decorrência necessária do estado social, como este foi uma decorrência lógica da transição dos 

países ricos para a democracia e o aumento de poder para o povo que isso significou. 

(BRESSER-PEREIRA, 2017) 

O ponto de referência inicial da história das reformas administrativas brasileiras para a 

grande maioria dos estudos é a década de 1930, com a criação do Departamento Administrativo 

do Serviço Público (DASP), em 1938, e o final é a reforma de 1995, colocada, até então, como 

o último marco significativo desta trajetória de reformas. (BRESSER-PEREIRA, 1998a; 

COSTA, 2008a) Nesse sentido, verificamos que, tão discutida quanto as próprias reformas 

administrativas contemporâneas, a história das experiências de mudança institucional planejada 

do Estado brasileiro tem merecido a atenção de muitos acadêmicos do campo da Administração 

Pública, chegando quase a constituir um objeto à parte: 

 

De fato, a maioria dos trabalhos sobre as reformas mais recentes se encarrega 

de recuperar os principais antecedentes desses processos de transformação. 

Assim, existem hoje inúmeros relatos, análises e estudos sobre as experiências 

de reforma da administração pública federal brasileira, com diferentes 

abordagens, graus de profundidade e níveis de implicação com os projetos. 

Muitos estudiosos são eles mesmos reformadores, tendo atuado como 

ideólogos, mentores, gestores ou agentes das reformas que se realizaram no 

Brasil desde a década de 30. Nesse sentido, a literatura é diretamente 

implicada, sem que os eventuais envolvimentos (ou estranhamentos) dos 

autores sejam explicitados. Relatos, narrativas, teorizações, interpretações e 

ideologias se confundem. Em qualquer um dos casos, constituem 

representações do mundo administrativo brasileiro, quer dizer, apresentam-se 

como formas simbólicas de um Estado em transformação. (COSTA, 2008b: p. 

271-72) 

 

 Aqui temos um ponto fundamental da nossa proposta de tese: sem tentar fugir às 

dificuldades e limitações inerentes a este tipo de abordagem, buscaremos construir uma versão 

possível de uma história da Reforma Gerencial de 1995 capaz de “dar voz aos atores” que a 

formularam e atuaram diretamente nas ações empreendidas pelo MARE para defender e 

difundir seus princípios em vários âmbitos. Para tanto, buscaremos trazer um enfoque que 

aborde facetas ainda pouco discutidas na literatura acerca do assunto, tentando jogar luz sobre 

momentos e fatos decorrentes do processo reformista iniciado em 1995, produzindo assim uma 

história possível, a partir de uma releitura daquele processo, com objetivo essencial de ganhar 

detalhamento e profundidade no entendimento daquela Reforma. 
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Além dessa lacuna, de fato, quando se pensa nas “dimensões internacionais” que a 

Reforma Gerencial brasileira adquiriu, torna-se patente que aquele processo no Brasil contou 

decisivamente com a liderança político-intelectual e desempenho empreendedor do ex-ministro 

Bresser Pereira à frente do MARE (LEITE, 2014b). Desse modo, para a construção intelectual 

e política dos fundamentos da Reforma Gerencial, foi determinante a movimentação do ex-

ministro no cenário internacional em alguns espaços políticos importantes que extrapolaram as 

fronteiras nacionais, notadamente em organismos internacionais que desempenharam um papel 

importante no debate sobre as idéias que deveriam nortear os rumos sobre a Reforma do Estado 

na década de 1990. (BRESSER-PEREIRA, 1998a; 2009; 2010; PACHECO, 1999, 2004; 

GAETANI, 2005) 

Nesse sentido, abordaremos nesta tese como o debate da Reforma Gerencial no Brasil 

expandiu-se em direção aos organismos internacionais explorando de modo mais aprofundado 

esta dimensão e detalhando um pouco mais acerca da influência brasileira no debate nos fóruns 

internacionais, tais como o CLAD, Banco Mundial e BID, que constituem pontos importantes 

no contexto mais amplo da disseminação do gerencialismo em âmbito global e são pouco ou 

nada referenciados na literatura brasileira sobre o assunto. Para tanto, pretendemos fazer uma 

análise documental de relatórios2 de organismos internacionais, que apontam como aqueles 

organismos internacionais estavam discutindo as matérias de Reforma do Estado, e buscar 

estabelecer relações e analisar como se deu a influência do e sobre o MARE nesse contexto, 

salientando o timing da elaboração das propostas pelo Brasil e pelos organismos internacionais, 

refletindo sobre o  protagonismo e engajamento do Brasil nessas esferas, destacando sua 

condição de um dos primeiros países em desenvolvimento a iniciar a sua Reforma Gerencial. 

 

Metodologia 

 

Adotamos nessa tese a abordagem da pesquisa qualitativa, segundo a qual a realidade é 

subjetiva e múltipla, não havendo neutralidade do pesquisador nem em relação ao objeto e 

tampouco quanto aos sujeitos pesquisados. (FLICK, 2002). Decidiu-se por uma abordagem 

qualitativa, entendida como termo ―guarda-chuva para um conjunto de métodos de pesquisa em 

Ciências Sociais, referidos como hermenêuticos, reconstrutivos ou interpretativos. Em suma, 

podemos elencar cinco elementos definidores da pesquisa qualitativa, segundo Flick (2002: 

p.33): a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador 

                                                           
2Cite-se o World Development Report de 1997, do Banco Mundial e a Carta de Madri (1998), emitida pelo CLAD 

durante a presidência do Brasil naquele órgão. 
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como instrumento-chave; a pesquisa qualitativa é descritiva; os pesquisadores qualitativos estão 

preocupados com o processo e não simplesmente com os resultados e o produto; os 

pesquisadores qualitativos tendem a analisar seus dados indutivamente; o significado é a 

preocupação essencial na abordagem qualitativa.  

Tal escolha justifica-se em função do método qualitativo ter se mostrado capaz de 

capturar a gênese da Reforma Gerencial de 1995, sua formulação e execução por um órgão 

político-institucional específico (MARE), seus desboramentos, conflitos e alcance de 

influência, ou seja, um objeto de estudo multifacetado. A estratégia adotada, portanto, para a 

realização da presente pesquisa foi qualitativa, pois ela trabalha com um grande universo de 

significados, motivos, aspirações, intenções, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 

mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis.  

Essa pesquisa baseia-se na visão segundo a qual uma investigação qualitativa não deve 

somente descrever, mas compreender os fenômenos sob investigação e, para tanto, torna-se 

necessário recolher dados que expliquem o fenômeno de forma inteligível. Nessa linha, pode-

se dizer que esta pesquisa é descritiva e compreensiva. Descritiva, porque descreve as 

características que atribuem certas características essenciais à Reforma Gerencial do Estado de 

1995 e a diferenciam de outros empreendimentos reformistas; compreensiva, pois pretende 

estudar o sentido e apreender o significado que carrega o objeto, além de pretender entender o 

sentido que as ações individuais contêm, e não uma relação simples de causa e efeito. (VAN 

THIEL, 2014) 

Quanto aos meios de investigação, a pesquisa é documental, bibliográfica e de campo, 

o que permitiu o emprego da técnica de triangulação metodológica3, a qual pode ser definida 

como “a combinação de diferentes métodos, grupos de estudo, ambientes, períodos de tempo e 

perspectivas teóricas para lidar com um fenômeno”. Ademais, a triangulação metodológica 

pode ser utilizada como um meio para a compreensão dos dados pelo pesquisador: trata-se de 

um método que utiliza dados adicionais para validar ou ampliar as interpretações feitas pelo 

pesquisador. São adotadas diferentes percepções para esclarecer o significado por meio da 

repetição das observações ou interpretações. No entanto, sabendo-se que nenhuma observação 

ou interpretação se repete perfeitamente, a triangulação também serve para clarificar 

                                                           
3 Segundo Stake (2005; 2011 apud Zappellini e Feuerschute, 2015: p.246), trata-se de um “método que utiliza 

dados adicionais para validar ou ampliar as interpretações feitas pelo pesquisador, adotando diferentes percepções 

para esclarecer o significado por meio da repetição das observações ou interpretações”. 
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significados pela identificação das diferentes maneiras pelas quais um caso é visto. (FLICK, 

2002; ZAPPELLINI e FEUERSCHUTTE, 2015: p.245-46) 

Como estratégia de pesquisa qualitativa, adotamos um estudo de caso único. O estudo 

de caso é especialmente adequado à pesquisa que exija a prospecção de múltiplas fontes de 

informação, a confrontação entre diferentes percepções dos atores e a compreensão da sua 

interação com o objeto do estudo. Assim, as evidências obtidas não se restringiram à perspectiva 

“oficial” apresentada em documentos, mas consideraram também as visões dos atores inseridos 

e a evidência documental que eventualmente tenham produzido. Com isso em mente, esta 

pesquisa busca contribuir para pesquisas da área da Administração Pública em perspectiva 

histórica. Para tanto usaremos a metodologia qualitativa, uma vez que esse método nos permite 

identificar os fenômenos políticos e compreender suas especificidades e as relações que 

estabelecem entre si. A estratégia a ser utilizada para a realização da pesquisa será a de estudo 

de caso único, cujo objetivo central é a explicação de resultados em casos individuais. (YIN, 

2005)  

O estudo de caso exige observação direta e entrevistas sistemáticas como recursos para 

a coleta de dados, permitindo a atuação sobre uma variedade de evidências em condições 

contextuais. De fato, uma das particularidades dessa opção metodológica é a impossibilidade 

de se produzir generalizações universais a partir dos achados no estudo. Todavia, as possíveis 

limitações são em muito superadas pelo número de evidências produzidas, permitindo algumas 

generalizações teóricas que podem ser averiguadas em outras situações concretas. (YIN, 2005; 

VAN THIEL, 2014). 

Dentre os métodos empregados, uma revisão de literatura foi empreendida através de 

pesquisa bibliográfica em livros, artigos científicos, teses e dissertações do campo da 

Administração Pública brasileira. Empiricamente, trabalhamos com a construção de fontes 

primárias de dados a serem obtidas através da realização de entrevistas em profundidade4 

(RUBIN e RUBIN, 2012; ALBERTI, 2004) com atores Poder Executivo Federal5, que 

estiveram envolvidos, direta ou indiretamente, na Reforma Gerencial durante os quatro anos de 

funcionamento do MARE. Especificamente, realizamos uma revisão de literatura analisando os 

textos mais relevantes produzidos sobre o período de concepção da reforma gerencial no Brasil, 

cotejados com uma entrevista em profundidade realizada (e já publicada em formato de 

entrevista em periódico acadêmico) com o ex-ministro Bresser Pereira (LEITE, 2014a).  

                                                           
4 Ver o Anexo 1 desta tese para uma lista com os nomes dos entrevistados. 
5 A única exceção foi o jurista especializado em direito público, Dr. Carlos Ari Sundfeld, professor da Fundação 

Getúlio Vargas. 



 

23 
 

Assim, espera-se com este trabalho jogar luz em um período importante da construção 

intelectual e política de uma reforma administrativa e seu posterior desdobramento como 

instrumento basilar do projeto gerencialista no governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), 

constituindo-se em um mais um subsídio para a memória da Reforma do Estado brasileiro de 

1995. Acerca dessa contribuição de nossa pesquisa, é importante destacar a contribuição desse 

tipo de abordagem, especialmente no contexto dos estudos de reforma da Administração 

Pública na América Latina, que carecem de maior profundidade e estruturação, segundo 

Barzelay et al (2003: p.35): “Interviewing is especially critical because the bibliography of 

public management reforms in Latin America is unstructured, frequently insufficient, laudatory, 

superficial, and judgmental.”  

Os dados primários da pesquisa foram obtidos por meio de entrevistas, que foram usadas 

intensa e privilegiadamente para fundamentar os argumentos e posicionamentos analíticos 

sustentados ao longo do trabalho, buscando sempre estabelecer um foco de “dar voz aos atores” 

que protagonizaram o processo estudado. Dentro da perspectiva da pesquisa qualitativa, a 

entrevista apresenta-se como um importante instrumento para a coleta de dados e, em nosso 

estudo, é considerada a principal fonte de dados qualitativos primários. As entrevistas têm por 

finalidade conhecer mais profundamente as diversas visões sobre o tema, além de permitir o 

aprofundamento dos pontos de investigação e o possível esclarecimento e/ou confirmação de 

dados levantados pela análise documental e bibliográfica da etapa anterior à saída do 

pesquisador à campo para realizar as entrevistas. Optou-se por utilizar a entrevista 

semiestruturada, técnica em que o entrevistador segue um roteiro previamente elaborado, mas 

que pode sofrer alterações de acordo com a evolução da entrevista e com a disponibilidade do 

entrevistado de aprofundar ou evitar determinados tópicos. (DUARTE, 2004; ALBERTI, 2004) 

 As entrevistas são relevantes porque reproduzem a atmosfera do contexto histórico do 

fenômeno estudado, fornecendo informações essenciais sobre os posicionamentos, opiniões, 

argumentos e conflitos envolvendo os protagonistas relevantes entrevistados, os quais seriam 

dificilmente captáveis por outra fonte de conhecimento que não o contato pessoal direto com 

os envolvidos: eles forneceram informações relevantes sobre suas próprias personalidades, 

crenças e premissas não explicitadas que vão além de uma interpretação meramente racional e 

linear (ALBERTI, 2004). Em suma, as entrevistas foram de importância capital particularmente 

por fornecer um guia essencial para a pesquisa como um todo: 

 

Entrevistas são fundamentais quando se precisa/deseja mapear práticas, 

crenças, valores e sistemas classificatórios de universos sociais específicos, 

mais ou menos bem delimitados, em que os conflitos e contradições não 
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estejam claramente explicitados. Nesse caso, se forem bem realizadas, elas 

permitirão ao pesquisador fazer uma espécie de mergulho em 

profundidade, coletando indícios dos modos como cada um daqueles 

sujeitos percebe e significa sua realidade e levantando informações 

consistentes que lhe permitam descrever e compreender a lógica que preside 

as relações que se estabelecem no interior daquele grupo, o que, em geral, é 

mais difícil obter com outros instrumentos de coleta de dados. (DUARTE, 

2004: p.215, grifo nosso) 

 

 Além disso, o emprego de entrevistas em profundidade no método qualitativo, e em 

especial no âmbito de pesquisas acadêmicas sobre reformas da administração pública é útil e 

virtuoso, uma vez que contribuem sobremaneira como uma ferramenta metodológica apta a 

documentar experiências ao acessar informações de difícil acesso armazenadas ao nível pessoal, 

além de: 

1- Help to get the facts straight, a central concern of an historic method;  

 

2- Help to understand the dynamic of a policy process, including sequences of 

actions, changes in point of views, conflicts, and intermediate transient 

outcomes that will not be visible at the end of the process; 

 

3- Contribute through the record of words to improve analytical descriptions 

of social phenomena and to fulfill blanks in an investigation. They are sense-

making resources that help to provide a coherent account of what happened in 

the past; 

 

4- Interviews allow the researcher to get access to information stored at a 

personal level. Public management reforms are not usually well-

documented experiences. They focus on gray areas of the public sector that 

do not beneficiate from the public exposure; 

 

5- Interviews are particularly suitable to refine descriptions of how and why 

situations evolved, although it is also useful to capture ideas, values, opinions 

and impressions of relevant protagonists; 

 

6- Interviews are not necessarily oriented to reveal subjective knowledge, in 

spite of their shortcomings. They can provide objective data as well as to 

indicate other hidden sources of neglected information; 

 

7- Interviews are appropriate to induce protagonists to retrieve past 

experiences from their memories in the search of discrepancies and holes in 

previously available descriptions. (BARZELAY et al, 2003: p. 34-35, grifo 

nosso) 

 

Assim sendo, inicialmente foi preparado um roteiro de entrevistas com tópicos definidos 

e organizados a partir dos objetivos específicos dessa tese, definidos nas seções anteriores dessa 

introdução. Todavia, o roteiro de perguntas foi adaptado à cada entrevistado, variando bastante 

em função das tarefas desempenhadas no MARE, sendo preparado um roteiro específico para 

cada entrevistado, sem a possibilidade de utilizar todas as perguntas para todos os informantes. 

Em se tratando de entrevistas semi-estruturadas, foi incluído um espaço de maior liberdade 

para que o entrevistado se manifestasse sobre o tema proposto de acordo com sua 
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experiência/conhecimento do tópico abordado. Ademais, no decorrer da pesquisa, surgiu o 

nome de outros atores por meio da técnica snowball, na qual os primeiros entrevistados indicam 

possíveis atores para o processo de entrevista. O snowball permite que o pesquisador tenha 

acesso a um grupo de atores que tem conhecimento sobre o tema e que, talvez, sem a utilização 

dessa técnica, não seriam ouvidos6. (FLICK, 2002) 

As entrevistas7 foram de caráter semi-estruturado, com roteiro prévio e os informantes-

chave foram selecionados através da identificação dos ocupantes de cargos- chave do MARE 

que atuaram diretamente na formulação, discussão e disseminação das propostas da Reforma 

Gerencial, bem como os que tiveram papel relevante nas movimentações do MARE e do 

ministro Bresser em âmbito internacional, especialmente nas missões de cooperação técnica 

com a Grã-Bretanha e a França. É essencial ressaltar a centralidade dessas entrevistas para os 

objetivos de nossa investigação, salientando que buscamos durante as entrevistas explorar 

facetas pouco abordadas em estudos anteriores sobre o assunto, visando contribuir com esse 

processo de resgate e preservação da memória das reformas da Administração pública no Brasil, 

considerando aspectos essenciais que dificultam a pesquisa acadêmica nessa área e em países 

com algumas características peculiares como o Brasil: 

 

In Latin America the meaningful original information is not available in the 

academic policy community vehicles of publishing like journals or web sites. 

Most of the relevant data and analysis is not public. The lack of transparency 

is the rule, in spite of the advances that many countries have done in the area 

of e-governance. In some contexts there is a culture of secrecy that is a serious 

obstacle to creative and original investigations. In other situations, the access 

to important documentation is regulated by intangible networks of personal 

relationships. (BARZELAY et al, 2003: p. 36) 

 

Durante as entrevistas, foi solicitado aos informantes que identificassem outros 

participantes de momentos e processos essenciais para o desenvolvimento da Reforma 

Gerencial durante os anos de funcionamento do MARE, o que ajudou a ampliar o número de 

pessoas entrevistadas e facilitou o posterior contato pessoal do pesquisador com esses agentes. 

As entrevistas foram realizadas entre junho e outubro de 2018. Ao todo, foram realizadas 14 

                                                           
6 Agradecimentos especiais à Secretária da Reforma do Estado do MARE, Ângela Santana, que além de ajudar 

este autor a identificar alguns atores importante, também facilitou enormemente o contato e posterior agendamento 

das entrevistas, especialmente em Brasília/DF. 
7 Foram realizadas duas entrevistas exploratórias em 2016, antes do exame de qualificação da proposta de tese que 

deu origem a esse trabalho ocorrido em 29 de setembro de 2017, isto é, antes da definição final do objetivos 

essenciais desse estudo: uma com um acadêmico da área de Administração Pública (FGV) e na ocasião Presidente 

da ENAP, Dr. Francisco Gaetani, em dezembro de 2016; e outra com Renata Vilhena, em julho de 2016, que 

trabalhou no MARE e participou diretamente do chamado “Choque de Gestão” ocorrido em Minas Gerais. Essas 

entrevistas serviram para mapear outros atores relevantes a serem entrevistados posteriormente e também para 

colher informações gerais sobre a temática, porém não foram citadas diretamente como embasamento empíricos 

no corpo do texto do nosso trabalho. 
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entrevistas longas e em profundidade, sendo 12 presenciais, 1 por telefone e 1 por email, 

conforme detalhadamente descritas e identificadas no anexo 1 dessa tese.  Cada entrevista durou 

em média 1h30, totalizando aproximadamente 18 horas de gravação, excluída a entrevista feita 

por via eletrônica8. A fim de preservar os entrevistados, fez-se o compromisso de não identificá-

los, formalizado em um termo de consentimento, disponível no anexo 2 dessa tese. Assim, para 

citá-los, eles foram apenas codificados com um número, mantendo o anonimato do informante9. 

Portanto, as entrevistas com os gestores públicos vinculados à formulação dos modelos 

de Gestão gerencial no Brasil durante os anos MARE serão o sustentáculo essencial deste 

estudo, como fonte empírica de conhecimento e base para interpretações reflexivas. Como 

valiosas fontes secundárias, destacam-se outras três longas entrevistas já publicadas em meio 

eletrônico - razão pela qual seus autores são identificados nas citações do corpo do texto dessa 

tese: Bresser-Pereira (2011), Fernandes (2010) e Martins (2010). Esse material é derivado do 

programa “Innovations for successful societies”10 que, a partir dos métodos de história oral 

constituído por entrevistas em grande profundidade com reformadores de diversas áreas do 

setor público, busca documentar iniciativas pioneiras e inovadoras em diferentes países. 

Outra fonte de dados secundária utilizada que merece destaque são os “Diários da 

Presidência” (CARDOSO, 2015; 2016) recentemente publicados em vários volumes pelo ex-

presidente Fernando Henrique Cardoso11. O sociólogo-presidente documentou minuciosamente 

fatos cotidianos e bastidores políticos dos seus oito anos no Palácio do Planalto, que podem ser 

de grande valia para pesquisadores de fenômenos e/ou processos daquele período histórico. 

Ainda que se trate de uma narrativa que adota o ponto de vista oficial do Presidente acerca do 

seu próprio governo, o rico conteúdo pode oferecer alguns elementos importantes de resgate 

                                                           
8 Posteriormente à transcrição das entrevistas, foram todas encaminhadas por e-mail para todos os entrevistados, 

a fim de solicitar informações complementares, especialmente em relação à nomes, fatos e datas relevantes. Este 

autor agradece novamente pela enorme cortesia e atenção dispensados pelos entrevistados também na revisão das 

transcrições, que enriqueceram sobremaneira o material colhido. Agradeço também ao professor Bresser-Pereira 

pela leitura muito atenta desta tese, a qual agregou precisas correções fáticas e acrescentou nomes, descrições de 

alguns fatos-chave e detalhes narrativos que complementaram a análise e enriqueceram a perspectiva histórica 

aqui adotada. 
9 Foi apresentado e assinado conjuntamente com todos os entrevistados um termo de consentimento, resguardando 

a identidade e preservando o anonimato dos trechos dos depoimentos aqui utilizados. Uma cópia do termo de 

consentimento está no anexo 2 dessa tese. 
10 “The ISS oral history program encourages reformers to reflect on their experiences. Oral histories engage leaders 

in a focused conversation about a particular challenge. The interviews highlight the contributions of people whose 

work often goes unrecognized and they enable reformers to learn from each other directly, in their own words.”  

Fonte: http://www.princeton.edu/successfulsocieties/oralhistories/ Vários acessos. 
11 Cardoso (2012), em “A arte da Política – a história que vivi”, também oferece uma narrativa própria dos seus 

anos à frente da Presidência da República, na qual traz relatos e interpretações que podem - quando confrontados 

e triangulados com o material colhido nas entrevistas em profundidade - enriquecer a análise sobre a gênese da 

Reforma Gerencial, do MARE e da real prioridade da Reforma Administrativa em seu primeiro governo, bem 

como seus avanços e percalços. 

http://www.princeton.edu/successfulsocieties/oralhistories/
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histórico dos anos iniciais de estruturação do governo e da formação e posterior extinção do 

MARE, especialmente no trato daquele Ministério com a Casa Civil e assessores mais próximos 

de FHC, contribuindo para destilar algumas interpretações acerca da relação conflituosa de 

alguns ministros que representaram relevantes obstáculos intragovernamentais ao andamento 

das propostas do MARE12. 

Foi utilizado ainda, embora em menor escala, como fonte secundária de dados, um 

verbete13 biográfico elaborado pelo Centro de Pesquisa e Documentação da Fundação Getúlio 

Vargas (CPDOC/FGV), o qual, baseado em um levantamento sistemático de notícias 

jornalísticas da época, descreve e documenta alguns fatos-chave da atuação do Ministro Bresser 

Pereira à frente do MARE, e que serviram como fonte útil para ordenar fatos e acontecimentos 

importantes da história daquele período, e que não constavam nas referências bibliográficas ou 

nos demais documentos consultados.  

Por fim, é válido destacar a importância da história da Reforma iniciada em 1995 no 

Brasil refletida no seminário14 internacional “Reforma Gerencial 20 + 20”, que fez um balanço 

dos 20 anos do lançamento da Reforma Gerencial no Brasil, promovido pelo Laboratório de 

Gestão e Políticas Públicas (GPP-lab), vinculado à Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, nos 

dias 26 e 27 de agosto de 2015, do qual o autor deste trabalho participou na condição de membro 

da comissão acadêmica organizadora. Esta participação pessoal favoreceu sobremaneira o 

desenvolvimento e a coleta de dados primários para esta tese, devido aos contatos já 

estabelecidos com os formuladores e gestores que estiveram envolvidos no processo reformista 

                                                           
12 Os “Diários da Presidência” (CARDOSO, 2015; 2016), que abarcam o período de 1995 a 1998, trazem alguns 

poucos relatos presidenciais que abordam o trabalho do MARE e a atuação direta de Bresser Pereira especialmente 

em movimentações políticas dentro do Governo e no Congresso. As menções a Bresser e ao seu Ministério são 

especialmente direcionadas à discussão da emenda constitucional da “reforma administrativa”, com forte ênfase 

nas implicações políticas e nas variadas polêmicas despertadas pela proposta de flexibilização da estabilidade 

funcional dos servidores públicos, e também nas questões de imposição de restrições de teto remuneratório aos 

funcionários. No volume 1, buscamos especialmente extrair a visão do Presidente Fernando Henrique acerca dos 

conflitos e divergências entre o MARE, suas propostas reformistas e o núcleo palaciano do governo. Ao longo de 

885 páginas, o nome do ministro Bresser Pereira é mencionado apenas 35 vezes, de acordo com o índice 

onomástico do livro (CARDOSO, 2015: p. 892), um número bem abaixo das menções aos demais ministros, 

reforçando a ideia da baixa prioridade dada ao tema pelo governo FHC. Já no volume 2, de 868 páginas, que abarca 

dos anos de 1997 e 1998, são ainda mais escassas as referências ao Ministro Bresser, com apenas 24 menções. 

(CARDOSO, 2016: p. 831) Em ambos os volumes, o MARE não consta sequer no índice onomástico, sendo 

referido muito raramente ao longo dos depoimentos presidenciais apenas como “Ministério da Administração”. 
13 Ver http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/luis-carlos-bresser-goncalves-pereira.  
14 A transcrição de algumas palestras do referido seminário serviu também como orientação geral e fonte 

complementar de informações para essa tese, porém, devido ao caráter mais informal e conteúdo bastante difuso, 

não entrou para o corpo de elementos empíricos da nossa investigação. Todavia, pode ser um material utilíssimo 

que poderá ser futuramente analisado em estudos complementares ao nosso, se devidamente cotejado com as 

demais entrevistas e outros dados empíricos. 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/luis-carlos-bresser-goncalves-pereira
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que investigamos, facilitando o agendamento das entrevistas e a posterior obtenção de materiais 

importantes para a análise dos resultados.  

Quanto às formas de análise do material colhido15, empregaremos a técnica da análise 

de conteúdo que, segundo Bardin (2009), busca produzir inferências sobre o conteúdo das 

mensagens e dos textos, de modo a gerar conhecimento relativo às suas condições de produção. 

Os dados qualitativos obtidos nas entrevistas serão submetidos a esta técnica, que visa 

identificar o que está sendo dito sobre determinado tema, além de ser usada para descrever e 

interpretar o conteúdo dos textos, facilitando a reinterpretação das mensagens e a compreensão 

de seus significados num nível que vai além da leitura comum. Enfim, essa técnica configura-

se como:  

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores que permitam inferência de conhecimentos relativos 

às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

(BARDIN, 2009, p. 42).  

 

Segundo Bardin (2009), as diferentes fases da análise organizam-se em torno de três 

etapas cronológicas que servem como referências para a organização dos dados: pré-análise, 

exploração do material e tratamento dos resultados e interpretação. Na pré-análise, são 

definidos materiais e procedimentos a serem seguidos; na exploração do material, são 

implementados os procedimentos escolhidos na pré-análise; e no tratamento dos resultados e 

interpretação, são geradas inferências que vão construir os resultados da investigação e a 

análise. Nessa pesquisa, o corpus constituiu-se das transcrições das entrevistas, dos relatórios 

oficiais/documentos oficiais16 e demais documentos17 relativos à formulação e defesa do 

modelo gerencial no Brasil, além de alguns relatórios específicos que documentaram parte do 

processo de cooperação internacional do MARE com outros países e organismos internacionais. 

Portanto, trata-se de elaborar uma articulação metodológica utilizando fontes 

secundárias e primárias através de entrevistas com informantes-chave, representativas da visão 

de diversos atores e que contemplem o maior número de pontos de vista possíveis, tornando 

possível a triangulação de opiniões para uma averiguação mais verossímil dos processos em 

                                                           
15 Uma fonte de dados especial é o website de Bresser Pereira, que mantém uma ampla gama de material, textos, 

artigos, livros, estudos e documentos referentes à Reforma Gerencial, o que facilitou muito o trabalho de pesquisa 

e levantamento de dados que subsidiam essa tese. Ver http://www.bresserpereira.org.br.  
16 Especialmente os relatórios oficiais de organismos internacionais relativos à Reforma do Estado na década de 

1990 com os quais o Brasil dialogou diretamente: Banco Mundial, CLAD e BID e, em menor grau, a ONU. 
17 Os Cadernos MARE eram publicações técnicas periódicas produzidas pelo MARE, com conteúdo especializado, 

que objetivou fundamentar muitos pressupostos da Reforma Gerencial, além de avaliar seus progressos e divulgar 

importantes resultados e estatísticas sobre o funcionamento geral da máquina federal no período. Ver Mare (1997a, 

1997b, 1997c, 1997d, 1997e, 1998a, 1998b, 1998c, 1998d).  

http://www.bresserpereira.org.br/
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que estiveram envolvidos, empregando uma alternativa qualitativa para a validação da pesquisa 

que, ao utilizar múltiplos métodos de pesquisa, assegura a compreensão mais profunda do 

fenômeno investigado. (FLICK, 2002; ZAPPELLINI e FEUERSCHUTTE, 2015) 

 

Estrutura da Tese 

 

 Além desta introdução - com a síntese dos objetivos e a descrição da metodologia 

empregada - a tese está estruturada na forma de quatro capítulos, que contém cada um uma 

introdução e conclusão analítica próprias, facilitando a compreensão pormenorizada de cada 

parte do trabalho. Ao final, apresentamos considerações finais mais genéricas, refletindo 

finalmente sobre as limitações do trabalho e apontando caminhos para estudos futuros. 

O primeiro Capítulo exibe um panorama histórico a partir da criação do DASP – marco 

fundamental da instituição da burocracia brasileira - até o período imediatamente anterior à 

eleição de FHC e a criação do MARE a Reforma Gerencial de 1995. Nesse ínterim, ocorreram 

duas grandes reformas administrativas estruturantes das máquinas governamentais que, na 

formação da administração pública brasileira, antecederam a Reforma Gerencial de 1995. O 

objetivo fundamental foi criar uma contextualização teórica e factual que favoreça a 

interpretação do fenômeno estudado no recorte deste trabalho, recuperando os principais 

antecedentes que impactaram de modo direto na formulação e, posteriormente, no desenho 

institucional e na estratégia geral de condução da Reforma Gerencial. 

 O segundo Capítulo apresenta uma História da Reforma Gerencial propriamente dita, 

com foco na ação e na estrutura do órgão político-institucional - o MARE - que deu origem ao 

movimento de reforma do aparelho de Estado consubstanciado no Plano Diretor. São analisados 

a formação e o papel fundamental que a equipe constituída por Bresser Pereira no MARE 

desempenhou; a influência britânica na formulação do Plano Diretor; o contexto da formulação 

do Plano Diretor; a emenda constitucional da reforma administrativa e os segmentos com os 

quais o MARE interagiu, identificando seus aliados e opositores; a relação do MARE com a 

área econômica e com a Casa Civil, identificando obstáculos fundamentais enfrentados pelo 

MARE; o papel democratizante do Conselho da Reforma do Estado, ponto fundamental de 

inovação trazido com a Reforma Gerencial; outros projetos relevantes implantadas pelo MARE 

no contexto de modernização do Estado brasileiro, com ênfase na política de concursos e 

programas de gestão pela qualidade; e finalmente o papel central da ENAP como centro de 

difusão das novas ideias gerenciais adaptado à nova missão que o MARE definiu para a 

Administração Pública. 



 

30 
 

 O terceiro Capítulo é dedicado às dimensões internacionais da Reforma Gerencial, a 

partir das quais o MARE adotou uma abordagem de “aprendizado de políticas”, segundo as 

referências teóricas definidas nos marcos da discussão sobre difusão/transferência de políticas 

públicas. Destacamos a centralidade da cooperação com a Grã-Bretanha, bem como a interação 

e o diálogo do MARE com organismos internacionais, com destaque para o BID e para a 

liderança exercida por Bresser Pereira à frente do CLAD. 

 Finalmente, o Capítulo 4 expõe dos aspectos teóricos desta tese, definindo e alinhando 

conceitos e definições essenciais para o entendimento da burocracia governamental à luz do 

debate contemporâneo da Gestão Pública, como a Administração Pública Burocrática, a New 

Public Management e a Reforma Gerencial, discutindo especialmente a relação entre a Reforma 

Gerencial e a NPM, ao apontar suas semelhanças e diferenças, realçando a característica de 

originalidade e adaptação criativa da Reforma brasileira que está teoricamente situada no 

âmbito de um “modelo estrutural de gerência e governança pública”, teorizado por Bresser-

Pereira. 
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Capítulo 1 – Trajetória da Administração Pública brasileira até o limiar da Reforma 

Gerencial de 1995 
 

Movimentos visando a transformação da burocracia através de iniciativas de reformas 

administrativas planejadas não representam uma novidade na trajetória do Estado brasileiro. 

Essas tentativas de dotar a máquina administrativa nacional de melhores condições de produzir 

serviços e políticas públicas representam, na verdade, práticas normais no transcorrer da história 

administrativa do país. Verifica-se que no transcorrer da história do país, com o advento de 

novos governos, houve sempre a tentativa deliberada de promover revisões na estrutura 

organizacional das máquinas administrativas em vários níveis de governo, seja através de leis 

específicas, estudos técnicos ou planos abrangentes que propunham a criação/extinção de 

órgãos e cargos públicos, traziam propostas de mudanças nos métodos de trabalho, na gestão 

de recursos humanos, enfim, iniciativas variadas que visavam edificar estruturas fundamentais 

da burocracia e elevar a performance do aparelho de Estado. 

Este capítulo tem o objetivo de analisar brevemente o panorama histórico a partir do 

primeiro governo Vargas, com a criação da DASP – marco fundamental da instituição da 

burocracia brasileira - até o período imediatamente anterior à eleição de FHC e a criação do 

MARE, quando tem início a Reforma Gerencial da Administração Pública de 1995, que, a partir 

desse momento, chamarei de Reforma Gerencial de 1995. Nesse ínterim, ocorreram duas 

grandes reformas administrativas estruturantes das máquinas governamentais que, na formação 

da administração pública brasileira, antecederam a Reforma Gerencial de 1995.  

Discutiremos e salientaremos alguns elementos fundamentais, presentes no transcurso 

dos movimentos reformistas nacionais, que balizaram ou influenciaram o movimento 

reformador da década de 1990, buscando compreender se - ou em que medida – as reformas 

anteriores já apresentavam traços do chamado gerencialismo no setor público, que veio a se 

concretizar e a se aprofundar de modo mais sistemático na proposta de 1995 sob orientação da 

Teoria da “Administração Pública Gerencial” que está contida no Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho de Estado e serviu de orientação para ela. (BRASIL, 1995)  

Em outras palavras, buscaremos neste capítulo, através desse olhar histórico sobre a 

trajetória da burocracia brasileira, iniciar a discussão mais ampla que permeia esta tese: depurar, 

a partir da análise de alguns pontos fundamentais das tentativas anteriores de reformas do 

aparelho de Estado no Brasil, até que ponto a Reforma Gerencial de 1995 trouxe elementos que 

já estavam presentes na lógica da Administração Pública Brasileira, ou seja, compreender em 

que medida as propostas da Reforma Gerencial dialogam com alguns movimentos incompletos 
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das reformas precedentes e reverberaram conceitos, demandas não solucionadas ou soluções 

inacabadas já formuladas anteriormente.  

Portanto, é importante destacar que neste capítulo inicial pretendemos especificamente 

recuperar os principais antecedentes que impactaram de modo direto na formulação e, 

posteriormente, no desenho institucional e na estratégia geral de condução da Reforma 

Gerencial de 1995. Assim, não se trata de proceder a extensas digressões históricas da 

Administração Pública Brasileira, já exaustivamente realizadas em ampla literatura18 sobre o 

assunto no Brasil. (BRESSER-PEREIRA, 1996, 1998a, 2001a; MARCELINO, 2003; COUTO, 

1998; LIMA Jr., 1998; MARTINS, 1997; ABRUCIO, 2007; ABRUCIO, PEDROTI e PÓ, 

2010; GAETANI, 2005; COSTIN, 2010; COSTA, 2012).  

Para tanto, este Capítulo está divido em quatro partes: primeiramente, procederemos 

com a discussão das duas reformas fundamentais do Estado brasileiro: a burocrática de 1936 e 

a desenvolvimentista de 1967, explicitando como algumas de suas características essenciais 

viriam a antecipar algumas das tendências que se verificariam em 1995; em seguida, como 

ponto nevrálgico no desenho do Estado brasileiro, analisaremos os impactos da Constituição 

de 1988 na Administração Pública e seus efeitos determinantes para as reformas que viriam a 

ser praticadas posteriormente, com implicações relevantes para a Reforma Gerencial de 1995; 

em terceiro lugar, discutiremos algumas medidas relevantes levadas a cabo nos primeiros 

governos da  Nova República, com especial ênfase no Governo Collor e suas sequelas 

duradouras para a Gestão Pública nos governos subsequentes; por fim, abordaremos o contexto 

da crise do Estado e a intensificação da globalização que assinala a década de 1990 no liminar 

da Reforma de 1995, apontando as consequências desses processos para o diagnóstico da “crise 

do Estado” que, então, o Brasil enfrentava. 

 

1.1 A Reforma Burocrática de 1936 

 

                                                           
18 Destaque-se os trabalhos de Costa (2008a), que analisa mais detidamente o panorama da história das 

transformações por que tem passado a Administração Pública Brasileira, destacando os esforços planejados de 

alterações no aparelho de Estado, desde 1808 até o governo FHC. Em outro trabalho, Costa (2008b) aborda, através 

do estudo das principais “narrativas” presentes na literatura brasileira, a história das experiências de reformas 

planejadas do Estado brasileiro. Esse estudo abarca desde a reforma daspiana na década de 1930 até o 

empreendimento da Reforma Gerencial no governo FHC. 
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Até a década de 193019, a estrutura da Administração Pública no Brasil era fortemente 

assinalada pelo patrimonialismo20 e pelo baixo volume de produção e execução de políticas 

públicas, concentrando-se o Estado em funções essenciais de segurança, relações exteriores e 

proteção da economia. Nesse período histórico, temos um ponto de inflexão fundamental, pois 

foi quando ocorreu a primeira grande iniciativa de reforma do aparato estatal brasileiro visando 

à construção de um corpo burocrático profissional guiado pelos princípios weberianos, com o 

início do primeiro governo de Getúlio Vargas. Por meio de uma significativa Reforma de 

Estado, Vargas buscou romper com o modelo de Estado patrimonial conduzido pela elite 

agrário-exportadora, uma vez que as práticas clientelistas e patrimonialistas representavam 

verdadeiros obstáculos ao ímpeto nacional-desenvolvimentista de Getúlio Vargas, inaugurando 

a “burocratização” do Estado brasileiro. (COSTA, 2008a) 

Nesse contexto, é importante mencionar que a Administração Pública brasileira passou 

por uma reorganização baseando-se na estrutura militar, com uma forma administrativa 

efetivamente regida por normas e regras, oriunda de instituições como o Itamaraty e o Banco 

do Brasil, além das militares. (COSTA, 2012; BRESSER-PEREIRA, 2001a; 2007b). De fato, 

na esteira dessas mudanças, e considerando seu projeto de construção do Estado nacional, 

Vargas dá início à construção de um aparato institucional visando não apenas centralizar o 

poder, mas também ampliar a capacidade de intervenção estatal, a partir da adoção de medidas 

em prol da racionalização do serviço público. (ABRUCIO, PEDROTI e PÓ, 2010) 

É neste contexto que se inaugura a primeira grande reforma administrativa brasileira, 

que tem na criação do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), em 1938, sua 

principal marca. Este órgão21 desempenhou um papel fundamental na introdução de um sistema 

de mérito no serviço público e cooperou no estabelecimento de uma série de órgãos reguladores, 

contribuindo para a difusão de idéias e práticas modernizadoras da Administração Pública, 

sendo a primeira estrutura burocrática de tipo weberiana no Brasil destinada a controlar e 

centralizar as atividades da Gestão Pública em nível nacional. É importante assinalar que antes 

da constituição do DASP foram conduzidas uma série de medidas visando à instauração do 

                                                           
19 Em função da limitação de escopo desta tese, que não é um trabalho de resgate histórico da memória de todas 

reformas administrativas brasileiras, restringiremos nosso foco analítico a partir da década de 1930 com o Governo 

Vargas, que é considerado pela literatura o momento fundador da burocracia brasileira. Para uma análise mais 

completa que abarca períodos históricos mais amplos da história da Administração Pública nacional, ver 

especialmente Costa (2008a, 2008b), Abrucio, Pedroti e Pó (2010) e Costin (2010: p.40-71). 
20 Para uma análise aprofundada e detalhada, sob o ponto de vista histórico-político, sobre o patrimonialismo no 

Brasil e suas mutações até o gerencialismo na década de 1990, ver especialmente Bresser-Pereira (2001a). 
21 Luís Simões Lopes era um próximo colaborador do presidente Getúlio Vargas e participou da reforma 

administrativa desde o seu começo, tendo sido o primeiro presidente do DASP e uma figura-chave neste período. 

Foi também o criador da Fundação Getúlio Vargas, instituição que presidiu por 48 anos. (COSTA, 2008b: p.285) 



 

34 
 

universalismo de procedimentos22 e à adoção de princípios da meritocracia, mediante a criação 

de diferentes comissões e leis. Tais resoluções foram essenciais para dar início à constituição 

de um corpo burocrático profissional, preparando o terreno para a formação e atuação do DASP, 

que foi criado pelo Decreto Lei n° 579, de junho de 1938, e basicamente era responsável pela 

centralização de pessoal, material, orçamento, organização e métodos, e absorveu o antigo 

Conselho Federal do Serviço Público Civil, de 1936, que instituía também o primeiro plano 

geral de classificação de cargos e introduzia um sistema de mérito. (ABRUCIO, PEDROTI e 

PÓ, 2010: p.5-6; BRESSER-PEREIRA, 1998a: p.164). 

De acordo com Bresser-Pereira (1996; 1998a; 2001a), o Brasil iniciou o seu processo 

de modernização administrativa com a “Reforma Burocrática” de 1936, que delineou os 

contornos da burocracia no país: trata-se de uma medida de modernização autoritária e de teor 

centralizador, que teve por objetivo desmantelar o estado oligárquico, iniciando um movimento 

modernizador que representou um o início da transição da administração pública patrimonial 

para a burocrática.    

De fato, trata-se da própria instalação da burocracia brasileira, e essa experiência, 

portanto, traz para o Brasil os primeiros elementos da administração burocrática racional-legal 

weberiana, com a centralização das decisões, estrutura piramidal de poder e controle dos 

processos administrativos, sendo considerado o primeiro movimento deliberado e continuado 

de modernização administrativa com o objetivo de construir um aparato administrativo 

específico para a produção de políticas públicas de grande alcance: 

 
A especificidade do modelo varguista estava não apenas em ter ido além dos 

militares e dos diplomatas, tendo uma amplitude maior. A singularidade está 

vinculada à criação de uma burocracia meritocrática, profissional e 

universalista, que, ao atuar como o motor da expansão desenvolvimentista do 

Estado, tornou-se então a primeira estrutura burocrática weberiana destinada a 

produzir políticas públicas em larga escala. (ABRUCIO, PEDROTI e PÓ, 

2010: p.36, grifo nosso) 

 

 Logo, a Reforma empreendida por Vargas concebeu a efetiva de implantação do modelo 

de burocracia weberiana23 no Brasil, pois esse modelo se desenvolveu para contrapor-se ao 

patrimonialismo e ao uso da coisa pública pelos particulares. De acordo com essa concepção, o 

governo é uma máquina dominada por regras e regulamentos, havendo pouca flexibilidade e 

reduzido espaço para iniciativas individuais, sendo o controle das atividades administrativas a 

                                                           
22 Segundo a célebre formulação das “gramáticas” de Edson Nunes (2003), o autor analisa o processo de construção 

institucional do Brasil pela ótica de quatro padrões institucionalizados de relações ou “gramáticas” que estruturam 

os vínculos básicos entre sociedade e instituições formais no país: clientelismo, corporativismo, insulamento 

burocrático e universalismo de procedimentos. 
23 Esse conceito será abordado de modo aprofundado no Capítulo 4 desta tese. 
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principal preocupação das autoridades do Governo. Desse modo, os estatutos e órgãos criados 

por Vargas visavam estabelecer princípios e regras e padronizar os procedimentos 

administrativos a serem adotados pelo Governo Federal. Ao longo do período compreendido 

entre 1930 e 1945, fortaleceu-se a tendência de centralização na administração e, no pós-1937, 

delineou-se uma nova característica de atuação: além de um Estado administrativo, 

centralizador, ele passou a assumir as feições de um Estado intervencionista; à sua expansão e 

ação centralizadora se somou, ainda, a criação de autarquias e de empresas que criaram a base 

futura para o Estado desenvolvimentista. (LIMA Jr., 1998: p. 6) 

Aqui temos um ponto central para os objetivos deste Capítulo, que é salientar a presença 

de alguns elementos que de certa forma “anteciparam” na trajetória da burocracia brasileira 

certos atributos caracterizadores do gerencialismo da década de 1990: a reforma administrativa 

conduzida no governo Vargas sob os auspícios do DASP, ainda que fortemente identificada 

com um modelo weberiano de administração burocrática24 - pois fincou as bases da burocracia 

nacional - ao mesmo tempo também criou unidades administrativas descentralizadas da 

burocracia central, as autarquias, que são entidades com certo grau de autonomia e flexibilidade 

e que desempenham funções importantes na prestação de serviços públicos. Nesse sentido, 

Bresser-Pereira observa que foi ainda nesse movimento reformista ocorrido sob Vargas que se 

deu a “inauguração” da concepção de descentralização dos serviços públicos, já identificando 

nessa Reforma uma característica importante do que viria a ser a “administração pública 

gerencial”: 

Já em 1938 temos um primeiro sinal da administração pública gerencial, com 

a criação da primeira autarquia. Surgia então a ideia de que os serviços públicos 

na ‘administração indireta’ deveriam ser descentralizados e não obedecer a 

todos os requisitos burocráticos da ‘administração direta’ ou central”. (1996: 

p.6).  

 

Nesse sentido, notamos que já no Governo Vargas houve aumento da descentralização 

administrativa, e segundo Lima Jr. (1998: p.8) “até 1939, haviam sido criadas 35 agências 

estatais; entre 1940 e 1945 surgiram 21 agências englobando empresas públicas, sociedades de 

economia mista, autarquias e fundações”. Essa expansão deve ser compreendida à luz do 

projeto nacional-desenvolvimentista de Vargas, já que os novos órgãos criados visavam 

especialmente controlar e intervir nas atividades econômicas. 

                                                           
24 Segundo Costin (2010: p.52-53), a reforma daspiana avançou ao regulamentar também princípios estabelecidos 

pela Constituição de 1934, como o concurso público, e em 1939 foi também instituído o Estatuto do Funcionário 

Público, igualmente previsto na Carta Magna de 1934. A ideia central era a da impessoalidade e do saber técnico, 

consagrando traços importantes da administração burocrática que pretendia se implementar no país. 
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 Portanto, a Era Vargas traz a fundação da burocracia para o Brasil com a instituição do 

DASP e o início da descentralização das atividades governamentais para a administração 

indireta. Por outro lado, uma característica importante da Reforma Gerencial de 1995, a de 

buscar completar Reforma Burocrática, “jamais completada” no Brasil, também encontraria 

mais adiante um relevante ponto de diálogo com a reforma de 1995, com a tentativa de retomar 

o prestígio da burocracia através do fortalecimento do “núcleo estratégico do Estado”, um dos 

novos conceitos da proposta de 1995, que serão discutidos no transcorrer desta tese. 

 

1.2 A Reforma Desenvolvimentista de 1967 

  

Ao final do Estado Novo, com o advento do período democrático (1946-1964), a 

reforma da Administração Pública promovida pelo DASP, que, nos termos de Bresser-Pereira, 

chamaremos de “Reforma Burocrática”, deixa de ser consequência das iniciativas do órgão e 

passa a se concentrar basicamente na administração indireta, na qual se usa a estratégia do 

“insulamento burocrático”: 

O insulamento burocrático é o processo de proteção do núcleo técnico do 

Estado contra a interferência oriunda do público ou de outras organizações 

intermediárias. Ao núcleo técnico é atribuída a realização de objetivos 

específicos. O insulamento burocrático significa a redução do escopo da arena 

em que interesses e demandas populares podem desempenhar um papel. 

(NUNES, 2003: p. 54). 

 

Mesmo assim, nem sempre era possível livrar a gestão da influência do clientelismo, e 

tampouco se levou adiante qualquer processo de reforma global. Por esta razão, o presidente 

Juscelino Kubitschek procurou resolver o dilema do desempenho pela “administração paralela”, 

fundamental no seu Plano de Metas (ABRUCIO, PEDROTI e PÓ, 2010; BRESSER-PEREIRA, 

2001a). Assim, ao longo das décadas de 1950 e 1960, a pressão pelo desenvolvimento 

econômico levou os governos Vargas e Kubitschek a realizarem a modernização da 

administração sem recorrer a uma reforma dos quadros profissionais (COSTA, 2002: p. 19). 

Nesse sentido, já neste momento da Administração Pública nacional há a implementação de 

ideias gerenciais para contornar os “obstáculos burocráticos”: a estratégia foi a criação das 

“administrações paralelas”, através da constituição de grupos e comissões executivas e 

assessorias ad hoc que formulavam os planos e programas em articulação com técnicos de 

associações empresariais, institutos e autarquias: 

 

A reforma administrativa de 1967 não foi o único precedente de ideias 

gerenciais na condução dos assuntos relacionados com a administração 

pública brasileira. Os grupos executivos do Governo Kubitscheck são um 

exemplo de um procedimento pragmático ad hoc próximo destas ideias. O 

gerencialismo militar simbolizado pelo protagonismo das empresas estatais no 
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regime autoritário é um outro caso importante. Finalmente, a experiência do 

Ministério Extraordinário da Desburocratização é um exemplo clássico das 

idéias esposadas pela escola “liberation management”. (GAETANI, 2003: 

p.40, grifo nosso) 

 

De fato, desde o início dos anos 1960, formara-se a convicção de que a utilização dos 

princípios rígidos da administração pública burocrática constituía-se em um empecilho ao 

desenvolvimento do país. Na verdade, essa insatisfação datava da década anterior, mas o 

desenvolvimento econômico acelerado que ocorria então permitia que as soluções encontradas 

para contornar o problema tivessem caráter ad hoc, como foi o caso dos grupos executivos 

setoriais do governo Kubitschek. No momento, entretanto, em que a crise se desencadeia, no 

início dos anos 60, a questão retorna. (BRESSER-PEREIRA, 2001a: p.13)  

Assim, Bresser-Pereira (1996; 1998a; 2001a) denominou a reforma administrativa 

brasileira materializada no Decreto-Lei n° 200/196725 (Lei de Reforma Administrativa), 

“Reforma Desenvolvimentista de 1967” – uma reforma que considerou os princípios 

burocráticos rígidos herdados da Era Vargas como um obstáculo ao desenvolvimento 

econômico do país. Para avançar nesse quesito, tratou de substituir a administração pública 

burocrática por uma “administração para o desenvolvimento”: 

 

As reformas iniciadas em 1967 visavam operacionalizar o modelo de 

administração para o desenvolvimento, baseado na consolidação burocrática 

de um Estado forte, voltado para o desenvolvimento econômico, cuja 

característica principal foi o predomínio da tecnoestrutura indispensável à 

manutenção do regime autoritário e com a predominância do planejamento 

econômico como núcleo decisório de governo e no crescimento desordenado 

da burocracia governamental indireta. (MARTINS, 1997: p. 56) 

 

Essa Reforma, resumidamente, propõe a descentralização e delegações de competências 

e disseminação26 dos órgãos dotados de ampla autonomia administrativa, como as fundações 

públicas de direito privado, autarquias empresas de economia mista, além da grande autonomia 

para serviços científicos e sociais do Estado, sendo assim a descentralização para a 

administração indireta o aspecto mais marcante dessa Reforma. Nesse sentido, podemos 

sintetizar o espírito da Reforma de 1967 através de seus princípios norteadores básicos: o 

planejamento, descentralização, delegação de autoridade, coordenação e controle; e a expansão 

das empresas estatais, de órgãos independentes (fundações) e semi-independentes (autarquias): 

                                                           
25 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0200.htm. Acesso em 28.11.2018. 
26 Segundo Lima Jr. (1998: p.14), no período autoritário militar foi “extremamente acentuada” a expansão do 

aparelho de Estado, quer no que se refere ao número de agências criadas, quer no que diz respeito ao número de 

empresas estatais estabelecidas: no primeiro caso, foram 68 agências, de um total de 120, abrangendo o período 

1945-1975. Já no caso das empresas públicas, de um total de 440, abrangendo o período 1939-1983, foram criadas 

267 entre 1964 e 1983. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0200.htm
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Um dos aspectos básicos dessa Reforma era a ideia de diversificar a natureza 

dos órgãos estatais (autarquias, empresas públicas, fundações, etc.) para 

promover a descentralização funcional do aparelho do Estado, mediante a 

delegação de autoridade a esses órgãos da administração indireta para a 

consecução de muitas das funções e das metas do governo. Em resumo, a 

reforma modernizante implicou um tipo de divisão de trabalho entre agências 

e estruturas do Estado. (MARTINS, 1997: p.20) 

 

Houve, portanto, uma primeira tentativa de modernização da Administração Pública 

com base em princípios gerenciais, que buscou superar a rigidez burocrática com vistas a dotar 

a máquina pública de maior agilidade e flexibilidade, condição importante para que o Estado 

nacional desenvolvimentista dos governos militares pudesse alcançar seus objetivos ousados de 

desenvolvimento econômico. Em complemento, Luciano Martins (1997) observa que as ações 

de descentralização funcional da Reforma de 1967 tinham dois objetivos, bastante sintonizados 

com os pressupostos do que viria a ser conhecido mais adiante como a “administração pública 

gerencial”: em primeiro lugar, contornar a rigidez das estruturas da administração direta e, em 

segundo lugar, introduzir o espírito gerencial privado27 na administração do setor paraestatal. 

Como podemos perceber, no Brasil, a idéia de uma administração pública gerencial é 

antiga, e começou a ser delineada ainda na primeira reforma administrativa, nos anos 30, e 

estava na origem da segunda reforma, ocorrida em 1967 (BRESSER-PEREIRA, 1996: p.6-7). 

Portanto, a reforma de 1967 foi, nessa linha de raciocínio, “um ensaio de descentralização e de 

desburocratização”:  

Em 1967, Roberto Campos comandou uma reforma administrativa ampla – a 

reforma do Decreto-Lei n. 200 ou a reforma desenvolvimentista – que será 

pioneira, anunciando a reforma gerencial ou da gestão pública de 1995. 

Para formular e implementar a reforma uma comissão fora montada, já em 

1964, a Comissão Especial de Estudos da Reforma Administrativa (Comestra), 

tendo Hélio Beltrão como seu presidente e principal inspirador das inovações. 

A reforma tinha um caráter nitidamente descentralizador. (BRESSER-

PEREIRA, 2007b: p. 21, grifo nosso) 

 

Em síntese, o Decreto-Lei 200 foi uma tentativa de superação da rigidez burocrática, 

podendo ser considerado como um primeiro momento28 da administração gerencial no Brasil. 

(BRESSER-PEREIRA, 1996). Contudo, a reforma de 1967 apresentava limitações importantes, 

                                                           
27 Segundo Martins (1997: p.20), a introdução dos mecanismos gerenciais está explicitamente declarada no art. 27 

do Decreto-lei n° 200: “Assegurada a supervisão ministerial, o Poder Executivo outorgará aos órgãos da 

Administração Federal a autoridade executiva necessária ao eficiente desempenho de sua responsabilidade legal 

ou regulamentar. Parágrafo único. Assegurar-se-á às empresas públicas e às sociedades de economia mista 

condições de funcionamento idênticas às do setor privado cabendo a essas entidades, sob a supervisão 

ministerial, ajustar-se ao plano geral do Governo.  
28 Na formulação deste importante diploma legal e nas ações reformistas decorrentes dele, Bresser-Pereira (1996: 

p.6) identifica o papel fundamental de duas figuras: “sob o comando de Amaral Peixoto e a inspiração de Hélio 

Beltrão, que iria ser o pioneiro das novas idéias no Brasil. Beltrão participou da reforma administrativa de 1967 e 

depois, como Ministro da Desburocratização, entre 1979 e 1983, transformou-se em um arauto das novas idéias.”. 



 

39 
 

uma vez que, ao permitir a contratação de empregados sem concurso público, facilitou a 

sobrevivência de práticas clientelistas ou fisiológicas.  Ademais, não dispensou atenção e nem 

efetuou medidas visando promover mudanças para corrigir e fortalecer a administração direta 

ou central, que foi considerada depreciativamente como ‘burocrática’ ou rígida, e sonegou a 

necessidade de realizar concursos e de desenvolver carreiras de altos administradores. Em 

outras palavras, como observa Bresser-Pereira (2001a: p.16): “O núcleo estratégico do Estado 

foi, na verdade, enfraquecido indevidamente através da estratégia oportunista ou ad hoc de 

contratar os escalões superiores da administração através das empresas estatais.”  

Ademais, do ponto de vista da operacionalização da gestão de recursos humanos no 

âmbito da proposta reformista encampada pelos militares no Decreto Lei n°200, destaque-se 

também o fato da introdução de empregados celetistas submetidos ao regime privado de 

contratação laboral, o que facilitou a grande expansão das unidades descentralizadas. Essa saída 

flexibilizadora, entretanto, deu margem às práticas patrimonialistas e fisiológicas, além do 

governo ter deixado de realizar concursos e desenvolver as carreiras de administradores 

públicos devido à preferência generalizada pela contratação via empresas estatais.  

(MARTINS, 1997) 

Nesse sentido, na visão de Bresser-Pereira (1996; 1998a, 2001a), essa Reforma “ficou 

pela metade”, devido à “negligência dos militares em relação ao ‘núcleo estratégico do 

Estado’”, pois não houve preocupação em preparar uma burocracia pública de alta qualidade, 

abdicando-se da criação de uma elite burocrática profissional ao delegar essa função para a 

administração indireta sem maiores cuidados, o que levou a burocracia governmental a 

aprofundar a falha da sua não-profissionalização, conforme estabelecia o seu documento 

norteador: 

O Decreto-lei n° 200 facultava o ingresso, sem concurso, de ‘especialistas para 

instituições de pesquisa e órgãos especializados’. Independentemente dos 

méritos associados às mudanças então empreendidas, o fato é que a desejável 

e necessária profissionalização do servidor público não ocorreu. Não se 

institucionalizou a organização do tipo weberiano; a administração indireta 

passou a ser utilizada como fonte de recrutamento, prescindindo-se, em geral, 

do concurso público ou, na melhor das hipóteses, recrutando através de exames 

específicos de habilitação. (LIMA Jr., 1998: p.13-14, grifo nosso) 

 

Portanto, é bastante claro que nessa época consolidava-se o modelo chamado 

“administração para o desenvolvimento”, que estava essencialmente direcionado para a 

expansão da atuação estatal na economia com a descentralização das atividades administrativas 

do setor público, tendo como premissas básicas a substituição de funcionários estatutários por 

celetistas e a criação de entidades de administração indireta para a realização da intervenção 



 

40 
 

econômica do Estado. (LIMA Jr, 1998) Assim, constata-se que a essência da Reforma de 1967 

está na descentralização em direção à administração indireta, conferindo ao Decreto-Lei 200 

um caráter de reforma “intermediária” entre tipos de reformas relevantes para o Estado, como 

sintetiza Bresser Pereira: 

Com isto quero dizer que só houve duas reformas administrativas relevantes 

na história do Estado moderno. Uma foi a reforma burocrática, a outra foi a 

reforma gerencial. No caso do Brasil, podemos dizer que houve uma 

intermediária, a reforma desenvolvimentista, que se expressou no Decreto-Lei 

nº 200, de 1967. Mas, afinal, há apenas duas grandes reformas: uma reforma 

burocrática, para o Estado liberal, e uma reforma gerencial, para o Estado 

social. (2011: p.18) 

 

Todavia, apesar dos militares não terem privilegiado aquilo que a Reforma Gerencial de 

1995 viria a denominar como o “núcleo estratégico do Estado”, Bresser-Pereira (2001a: p16-

17) faz uma importante ressalva a esse aspecto, enfatizando a alta qualidade técnica dos quadros 

públicos que estavam lotados na Administração Indireta naquele período:  

 

É certo que surgiu uma burocracia pública de alta qualidade, bem preparada, 

bem paga, que teve um papel fundamental na execução dos projetos de 

desenvolvimento industrial de então. Esta elite burocrática, contratada 

principalmente através de empresas estatais, seguia uma carreira informal e 

muito flexível:  eram principalmente engenheiros e economistas, mas que nada 

tinham a ver com o sistema burocrático de carreiras rígidas previsto pela 

Reforma Burocrática de 1938. Os resultados que alcançaram em suas 

autarquias, fundação, empresas públicas e empresas de economia mista foram 

substanciais. 

 

 Portanto, a reforma administrativa empreendida em 1967 empregou técnicas e 

estratégias administrativas fortemente baseadas na descentralização e incorporou elementos 

gerenciais na sua concepção. Todavia, careceu de medidas mais estruturantes e deixou em 

segundo plano29 um núcleo central do Estado capaz de exercer um papel coordenador mais 

efetivo sobre a Administração Pública como um todo. Nesse sentido, essa reforma não chegou 

a concretizar-se realmente como “gerencial”, o que viria a ocorrer apenas na década de 1995 

com algumas mudanças e inovações fundamentais trazidas com a inauguração da Reforma 

Gerencial, conforme sustenta seu principal formulador: 

 

Desta maneira, a reforma administrativa prevista no Decreto-Lei 200 ficou 

prejudicada, especialmente pelo seu pragmatismo. Faltavam-lhe alguns 

elementos essenciais para que houvesse se transformado em uma reforma 

gerencial do Estado brasileiro, como a clara distinção entre as atividades 

exclusivas de estado e as não-exclusivas, o uso sistemático do planejamento 

                                                           
29 Houve exceções a isso, mas com implicações gerais para os concursos, que tiveram consequências nos salários 

e nos recursos humanos para funções de Estado: “As carreiras de Estado, entretanto, foram em grande parte 

abandonadas, exceto a magistratura, a diplomacia e as carreiras militares. Os concursos públicos espaçaram-se, os 

salários decaíram. Surgiu um grave problema de pessoal qualificado nas funções exclusivas de Estado.” 

(BRESSER-PEREIRA, 2001a: p. 17) 
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estratégico ao nível de cada organização e seu controle através de contratos de 

gestão e de competição administrada. Faltava-lhe também uma clara definição 

da importância de fortalecer o núcleo estratégico do Estado. (BRESSER-

PEREIRA, 2001a: p.16, grifo nosso) 

 

Apesar da “incompletude” do modelo de reforma sacralizada no Decreto-Lei 200/1967, 

reconhece-se que, de fato, foi uma tentativa de reformar a Administração Pública através de 

medidas de cunho gerencial. Todavia, partir do Decreto-Lei 200 em 1967, a tensão dentro do 

modelo foi exacerbada. Há de se destacar seus aspectos positivos, entre os quais a sua ênfase 

na descentralização e flexibilidade administrativa, e a introdução do espírito gerencial em 

alguns segmentos da Administração Pública. 

Apesar dessas inovações flexibilizantes relevantes, a ações político-administrativas 

empreendidas pelos governos militares deixaram também uma importante herança negativa ao 

ampliarem algumas práticas perniciosas já presentes ao longo da história da administração 

pública nacional, e que teriam que ser equacionadas futuramente com o advento da 

redemocratização: 

 
O regime autoritário foi pródigo em potencializar problemas históricos da 

administração pública brasileira, como o descontrole financeiro, a falta de 

responsabilização dos governantes e burocratas perante a sociedade, a 

politização indevida da burocracia nos estados e municípios, além da 

fragmentação excessiva das empresas públicas, com a perda de foco de atuação 

governamental. (ABRUCIO, 2007: p.68) 

 

Nesse sentido, especificamente acerca das consequências no âmbito da gestão públicas, 

o arranjo institucional montado pelo Decreto-Lei 200 não deu conta do caráter híbrido de nosso 

modelo administrativo, aumentando parcela de seus problemas. (ABRUCIO, 1997). Um deles 

é o conflito entre a Administração Direta e Indireta. Segundo Luciano Martins (1995: p.21, 

citado por Abrucio, 2007: p.40), este conflito cresceu ainda mais com a reforma de 1967, pela 

seguinte razão:  

A ausência de regras institucionais claras, como por exemplo, nos contratos de 

gestão europeus, para regulamentar os vínculos entre o Poder Executivo do 

governo e a administração do setor paraestatal e das empresas controladas pelo 

Estado, introduziu uma espécie de tensão permanente nesse relacionamento, 

quando não efeitos desastrosos para ambos os lados. (MARTINS, 1995: p. 21 

apud ABRUCIO, 1997: p.40) 

 

Em suma, essa grande expansão da administração indireta, ainda que tenha trazido mais 

flexibilidade e agilidade na gestão da burocracia federal, tornou o controle mais difuso e trouxe 

grande fragmentação à administração pública federal, em função de falhas e insuficiências de 

regras e mecanismos mais claros e transparentes de disciplinar a relação dos entes paraestatais 

com a administração central. Essa limitação, posteriormente, seria alvo de proposta inovadora 
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com o advento da Reforma de 1995 na figura dos contratos de gestão e demais legislações 

complementares que visavam garantir a efetividade dessa relação na formulação e 

implementação de políticas públicas: 

 
É possível distinguir as propostas da Reforma de 1995 daquelas contidas no 

Decreto-Lei 200, de 1967, que visava dar maior agilidade ao setor público. 

Enquanto as propostas desburocratizantes da década de 1960 deixaram de lado 

a chamada “administração direta”, e tiveram mesmo por efeito enfraquecê-la 

diante do poder relativo assumido pelas empresas estatais ou sociedades de 

economia mista e pela autonomia das fundações e autarquias públicas, as 

propostas de 1995 visam, ao mesmo tempo, a dar mais flexibilidade às 

agências executoras das políticas públicas e maior consistência e capacidade 

de formulação e controle ao núcleo duro do Estado, contratualizando as 

relações entre essas duas esferas. (PACHECO, 1999: p.114) 

 

Enfim, as duas reformas administrativas brasileiras aqui analisadas lançaram as bases 

fundamentais da estrutura burocrática do Estado brasileiro e iniciaram, mesmo que com 

limitações importantes, uma administração pública de cunho gerencial no país. Apesar do 

caráter predominantemente autoritário - uma característica marcante do contexto político-

administrativo no qual essas duas reformas foram empreendidas - é forçoso reconhecer nelas 

avanços importantes para a modernização da máquina pública. Como Vargas e os militares 

conduziram reformas em conjunturas políticas autoritárias, não tínhamos até então uma 

experiência democrática de reformismo, baseado no debate, na negociação e num processo 

decisório menos concentrador, que será uma característica definidora da Reforma de 1995, 

formulada e empreendida num regime democrático, sendo a primeira grande reforma 

administrativa do Estado brasileira ocorrida nessas condições político-institucionais. 

  

1.3 Governo Sarney, a Constituição de 1988 e o “retrocesso burocrático” na 

Administração Pública  
 

O processo recente de reforma da Administração Pública no Brasil começou com o fim 

do período militar. Naquele momento, combinavam-se dois fenômenos: a crise do regime 

autoritário e, sobretudo, a derrocada do modelo nacional-desenvolvimentista. Era preciso atacar 

os erros históricos da administração pública brasileira, muitos deles aprofundados pelos 

governos militares, e encontrar soluções que contemplassem no plano administrativo esse novo 

momento histórico. (ABRUCIO, 2007) A transição democrática ocorrida com a eleição de 

Tancredo Neves e posse de José Sarney, em março de 1985, não irá, entretanto, apresentar 

perspectivas alvissareiras para uma reforma do aparelho do Estado. Pelo contrário, a 

redemocratização e, posteriormente, a Constituição de 1988 significará, no âmbito 
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administrativo, uma “volta” aos ideais burocráticos dos anos 1930, como discutiremos mais 

adiante nessa seção. (BRESSER-PEREIRA, 1996) 

No campo da gestão pública, o governo Sarney30 chegou a instituir uma numerosa 

comissão para a reforma administrativa, cujos objetivos eram extremamente ambiciosos, já que, 

num primeiro momento, pretendia redefinir o papel do Estado; estabelecer as bases do 

funcionamento da administração pública; fixar o destino da função pública; reformular as 

estruturas do Poder Executivo federal e de seus órgãos e entidades; racionalizar os 

procedimentos administrativos em vigor; além de traçar metas para áreas consideradas 

prioritárias, como a organização federal, recursos humanos e a informatização do setor público 

(COSTA, 2008a). 

Segundo Marcelino (2003: p.646), em síntese, o documento elaborado pela Comissão 

Geral da Reforma no governo Sarney define as propostas para a reorganização da administração 

pública: restauração da cidadania para prover serviços públicos com critérios de universalidade 

e acesso irrestrito; descentralização e desconcentração da ação administrativa; busca por 

melhorias nos padrões de desempenho; revitalização do serviço público. 

 

Os documentos básicos da reforma pretendida pelo governo Sarney reforçam 

a preocupação com o cidadão, idéia que surgiu pela primeira vez no programa 

de desburocratização dos governos militares. Objetivam, de forma incisiva, 

recuperar a função social da administração pública, baseando-se, assim, no 

direito do cidadão aos serviços que ele próprio custeia mediante o pagamento 

de tributos. A orientação geral, ademais, pretendia romper com o globalismo e 

imediatismo de propostas anteriores: a nova estratégia seria pautada pelo 

gradualismo e pelo instrumentalismo. (MARCELINO, 1987: 31 apud LIMA 

Jr., 1998: p.16) 

 

Todavia, ainda que os esforços reformistas de Sarney não tenham avançado de modo 

mais significativo31, na área de recursos humanos32 foram tomadas medidas dignas de nota, 

dentre as quais merece destaque a iniciativa da criação33, dentro da FUNCEP, da Escola 

                                                           
30 Para dar suporte ao programa de reformas na área administrativa foi criada, em setembro de 1986, a Secretaria 

de Administração Pública da Presidência da República (SEDAP). 
31 Lima Jr. (1998: p. 16), todavia, menciona um importante acontecimento no governo Sarney: foi criado o 

“Cadastro Nacional do Pessoal Civil que se tornou, posteriormente, um importante instrumento de administração 

de pessoal, o Sistema Integrado de Administração de Pessoal (SIAPE). O Cadastro resultou do Decreto no 93.213, 

de 3/9/86.” Abrucio (2007) e Bresser-Pereira (1996) salientam outra importante iniciativa do Governo Sarney, que 

foi a criação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que favoreceu o reordenamento das contas públicas. 
32 Destaque para a criação da carreira dos Gestores Governamentais, criada em 1989. Sobre essa carreira, ver Cruz 

(2010). 
33 A criação da ENAP deu-se pelo Decreto n° 93.277, de 19 de setembro de 1986, como uma diretoria da FUNCEP. 

(MARIA, 2010). 
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Nacional de Administração Pública34 (ENAP), com a missão de formar, aperfeiçoar e 

profissionalizar o servidor público de nível superior: 

 
Do ponto de vista dos recursos humanos, havia um claro objetivo de 

valorização da função pública e de renovação dos quadros. A Secretaria de 

Administração Pública (Sedap), através da instituição de uma nova Secretaria 

de Recursos Humanos e da Fundação Centro de Formação do Servidor Público 

(Funcep), desenvolveria o pessoal do setor público, especialmente através da 

Escola Nacional de Administração Pública (Enap), que se encarregaria de 

formar quadros de carreira e novos quadros de dirigentes do setor público. 

(MARCELINO, 2003: p. 647) 

 

Apesar dos objetivos pretendidos com essas medidas reformistas já apontarem para a 

necessidade de uma nova visão mais alinhada com princípios mais gerenciais e mais 

desburocratizantes, eram demasiados vagos e essa comissão, criada em agosto de 1985, 

suspende seus trabalhos em fevereiro de 1986 em razão de problemas mais urgentes e 

estruturais que drenaram a energia do governo, quando todas as atenções e esforços estavam 

voltados para o plano de estabilização da economia - o Plano Cruzado. (COSTA, 2008a) 

 

1.3.1 A Constituição de 1988 e a Administração Pública brasileira 

 

Paralelamente às tentativas de reforma administrativa e de estabilização econômica 

empreendidas pelo governo Sarney, tinham início os trabalhos da Assembléia Nacional 

Constituinte, eleita em 1986 e instalada no começo de 1987. A confecção da Constituição 

Federal de 1998 estava escrita num contexto roto, de uma sociedade fraturada que, representada 

na Assembleia Nacional Constituinte, precisaria decidir como legislar – e como desenhar uma 

nova arquitetura jurídica para um Estado - e para uma sociedade profundamente dividida e 

ressentida com os longos anos de autoritarismo.  

Desse modo, a Constituição de 1988 foi concebida em um contexto de transição 

democrática assinalado pela coexistência de muitas forças políticas contraditórias, e foi também 

uma ferramenta crucial de coordenação política capaz de encerrar um ciclo político e inaugurar 

uma nova fase de democracia no Brasil: a Constituinte teve o mérito de conseguir que grupos 

políticos diversos aceitassem estabelecer as regras para um processo competitivo para conquista 

e exercício do poder dali em diante.  

                                                           
34 Inicialmente, nesse processo de reorganização, a ENAP teve como modelo durante seu processo de formação e 

institucionalização a ENA - École Nationale d’Administration - da França. (BRESSER-PEREIRA, 2001a). 

Todavia, a Escola passará por transformações identitárias e inovações significativas a partir da Reforma Gerencial 

de 1995, e desempenhará um papel importante no âmbito no MARE e na estratégia geral da Reforma de 95, 

conforme será explorado em profundidade no Capítulo 2. 
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Assim, suas regras foram capazes de conciliar os interesses de novos e velhos atores 

políticos e grupos de interesse, o que se traduziu na concretização de um texto longo e analítico 

oriundo de um amplo processo participativo. Essa opção pela conciliação pode ser também um 

dos fatores explicativos de por que a Constituição tornou-se tão detalhada e por que contém 

muitos35 dispositivos que requerem regulamentação posterior, apesar de seu alto nível de 

detalhe, alguns exigindo leis complementares e outras leis ordinárias. O consenso foi o caminho 

possível pela ausência de uma clara maioria partidária ou ideológica no processo constituinte. 

(SOUZA, 2005: p.110) 

O grande número de partidos políticos criados, após a queda do regime 

autoritário, tornou, com a sua heterogeneidade interna e indisciplina partidária, 

extremamente difícil qualquer maioria coerente e estável na Assembléia 

Constituinte. Como consequência, somente podiam ser formadas coalizões ad 

hoc e maiorias voláteis. A sua composição era baseada em intensas 

negociações pessoais entre congressistas (vote pelo meu projeto, que eu votarei 

pelo seu) que iam além das filiações partidárias ou linhas ideológicas. 

Inscrever alguma coisa na Constituição (que só pode ser alterada mediante 

procedimentos especiais) tornou-se, assim, uma garantia contra humores 

instáveis e maiorias políticas mutáveis. Lobbies de interesses especiais 

(incluindo o lobby extremamente ativo dos servidores públicos) tinham 

naturalmente consciência disso — e agiram com sucesso. (MARTINS, 1997: 

p.29) 

 

Disso decorre que a tendência à constitucionalização de questões consideradas 

importantes pode ser, portanto, parcialmente creditada às incertezas decorrentes das mudanças 

de regime político e início de um novo ciclo da vida político-administrativa do país. Ademais, 

a Constituição de 1988 também parece refletir uma reação ao descaso do regime anterior em 

relação aos dispositivos e constrangimentos constitucionais: dessa tendência à 

constitucionalização resultou uma Constituição que regula não apenas princípios, regras e 

direitos – individuais, coletivos e sociais –, mas também um amplo leque de políticas públicas 

(SOUZA, 2005: p. 109).  

A Constituição de 1988 foi uma Reforma do Estado da qual fez parte uma reforma da 

administração pública. Discutindo os avanços trazidos pela Carta de 1988 que encerraram o 

legado negativo dos governos militares no campo da Administração Pública, Abrucio (2007: 

p.69) ressalta a importância de três conjuntos de inovações fundamentais que foram 

consagrados no ordenamento jurídico brasileiro pela Constituição de 1988: em primeiro lugar, 

está a democratização do Estado com o controle externo (com um novo papel para o Ministério 

                                                           
35 A Constituição de 1988 foi a mais detalhada de todas as constituições brasileiras. Quando aprovada, continha 

245 artigos e mais 70 no capítulo sobre as Disposições Constitucionais Transitórias. Com as emendas 

constitucionais posteriores, o texto constitucional foi expandido para 250 artigos no corpo constitucional e para 94 

nas Disposições Constitucionais Transitórias. (SOUZA, 2005) 
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Público) da Administração Pública e o reforço dos princípios da legalidade e da publicidade; 

outra inovação foi a descentralização e a valorização das potencialidades locais; e a terceira 

mudança importante foi o reforço da profissionalização da burocracia com a valorização dos 

princípios meritocráticos consubstanciados na figura jurídica dos concursos públicos. Nesse 

sentido, argumento semelhante é apresentado por Luciano Martins (1997), que sustenta que a 

Constituição de 1988, embora tenha apresentado alguns elementos modernizadores da 

Administração Pública, ao mesmo tempo consagrou contradições e mecanismos de 

engessamento que bloquearam maiores avanços e inovações já delineados em movimentos 

reformistas anteriores:  

 [...] A Constituição de 1988 tornou, de forma contraditória, bastante difícil 

qualquer reforma das estruturas do Estado ao conceder benefícios aos 

servidores públicos sem deveres correspondentes (o que torna a introdução do 

critério da produtividade quase impossível) e ao conceder estabilidade a todos 

os servidores com mais de cinco (e em alguns casos apenas dois) anos de 

serviço. Em resumo, a Constituição conseguiu congelar o status quo. 

(MARTINS, 1997: p.10-11, grifo nosso) 

 

Em complemento a esta visão cética, Bresser Pereira (1998a: p. 177) sustenta um 

posicionamento crítico ao analisar os princípios da nova Constituição que reforçaram o modelo 

de Administração burocrática, atacando firmemente alguns de seus novos dispositivos e 

princípios básicos sobre a Administração Pública, ao argumentar que ela deveria ter 

consolidado a Reforma Burocrática iniciada no período Vargas ao mesmo tempo em que 

deveria também ter transformado a Reforma Desenvolvimentista dos governos militares em 

uma Reforma Gerencial. Ao invés disto, no capítulo da administração pública, a Constituição 

de 1988 foi uma volta para trás, foi o “resultado de forças36 contraditórias”:  

 

[...] de um lado ela é uma reação ao populismo e ao fisiologismo que 

recrudescem com o advento da democracia. Por isso, a Constituição irá 

sacramentar os princípios de uma administração pública arcaica, 

burocrática ao extremo. Uma administração pública altamente centralizada, 

hierárquica e rígida, em que toda a prioridade será dada à administração direta 

ao invés da indireta. (BRESSER-PEREIRA, 1996: p.8, grifo nosso) 

 

Nessa linha, segundo Bresser Pereira (1996), a Constituição de 1988 “ignorou 

completamente” as novas tendências da administração pública que já se delineavam no plano 

                                                           
36 Note-se que os governos militares sempre buscaram “neutralizar” os efeitos do clientelismo e do fisiologismo, 

conforme observa Bresser Pereira (1996: p.9). De acordo com o autor, o clientelismo em alguma medida estava 

presente no período militar, mas era antes a exceção do que a regra. Essa configuração se altera com a transição 

democrática, uma vez que os maiores vencedores naquela conjuntura- PMDB e PFL - fizeram um verdadeiro 

loteamento dos cargos públicos, e os órgãos da administração indireta passaram a estar submetidos aos interesses 

políticos dominantes. 
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internacional37. Para este autor, os constituintes revelaram uma “incrível falta de capacidade de 

ver o novo”, pois enxergaram que apenas a administração burocrática clássica, que começara a 

ser implantada no país nos anos 30, não havia sido plenamente instaurada. Viram que o Estado 

havia adotado estratégias descentralizadoras - as autarquias e as fundações públicas - que não 

se enquadravam no modelo burocrático clássico. Notaram que essa descentralização havia 

aberto espaço para o clientelismo, principalmente ao nível dos estados e municípios - 

clientelismo esse que se acentuara após a redemocratização. Entretanto, não perceberam que as 

formas mais descentralizadas e flexíveis de administração, que o Decreto-Lei 200 havia 

consagrado, eram uma resposta à necessidade de o Estado administrar com eficiência as 

empresas públicas e os serviços sociais.  

Assim, na visão de Bresser Pereira, os dispositivos legais acerca da Administração 

Pública contidos na Carta de 1988 fazem jus à caracterização de “retrocesso burocrático”, pois 

representou uma atitude defensiva da alta burocracia que afirmou seus privilégios 

corporativistas e patrimonialistas, fruto do ressentimento com que fora tratada nos governos 

militares, reestabelecendo a força centralizadora e a “pureza” do sistema burocrático através do 

fortalecimento e expansão da administração direta e da defesa dos interesses corporativistas38 

do funcionalismo público:  

A partir dessa perspectiva, decidiram, através da instauração de um “regime 

jurídico único” para todos os servidores públicos civis da administração 

pública direta e das autarquias e fundações, tratar de forma igual faxineiros e 

professores, agentes de limpeza e médicos, agentes de portaria e 

administradores da cultura, policiais e assistentes sociais; através de uma 

estabilidade rígida, ignorando que este instituto foi criado para defender o 

Estado, não os seus funcionários; através de um sistema de concursos públicos 

ainda mais rígido, inviabilizar que uma parte das novas vagas fossem abertas 

para funcionários já existentes; através da extensão a toda a administração 

pública das novas regras, eliminar toda a autonomia das autarquias e fundações 

públicas. (BRESSER-PEREIRA, 1996: p.9) 

 

Desde modo, claro está que os efeitos deletérios trazidos pelo regime jurídico único da 

Constituição de 1988 reforçam as características de rigidez típicas da administração pública 

burocrática que tornam impraticáveis a flexibilidade dos servidores públicos, restringindo o 

alcance de medidas capazes de fomentar o seu desempenho: 

                                                           
37 As tendências e dimensões internacionais das reformas da administração pública serão discutidas mais 

detidamente nos Capítulos 3 e 4 desta tese. 
38 O Regime Jurídico Único (RJU), que passou a ser universalmente aplicável a todos os níveis da administração 

pública, é a prova concreta dessa captura, expressa no Art. 39 da Constituição Federal: “A União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de 

carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.” (BRASIL, 

1988) 
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A Constituição de 1988 universalizou a inamovibilidade do servidor público, 

tanto para a administração direta como para a indireta, mediante a 

institucionalização do Regime Jurídico Único. Essa generalização da 

estabilidade funcional representou um desestímulo para o servidor, tornando 

rígida a administração de pessoal e limitando seriamente a capacidade do 

governo federal de premiar os servidores pelo seu desempenho. (MARE, 

1998b: p. 15) 

 

Em suma, a Constituição de 1988 foi uma “contra-reforma” da administração pública 

que tentou estabelecer ou restabelecer regras burocráticas rígidas dentro do Estado brasileiro 

(BRESSER-PEREIRA, 2002) Na medida que a Constituição de 1988 representou um 

retrocesso burocrático, revelou-se irrealista. Em um momento em que o país necessitava 

urgentemente reformar a sua administração pública, de forma a torná-la mais eficiente e de 

melhor qualidade, aproximando-a do mercado privado de trabalho, o inverso foi realizado. 

Como consequência direta desse enrijecimento consagrado pela Carta Magna, o serviço público 

tornou-se mais ineficiente e mais caro: 

 

Os constituintes de 1988, entretanto, não perceberam a crise fiscal, muito 

menos a crise do aparelho do Estado. Não viram, portanto, que agora era 

necessário reconstruir o Estado. Que era preciso dotar o Estado de novas 

formas de intervenção mais leves, em que a competição tivesse um papel mais 

importante. Que era urgente montar uma administração não apenas 

profissionalizada, mas também eficiente e orientada para o atendimento 

dos cidadãos. (BRESSER-PEREIRA, 1996: p.11, grifo nosso) 

 

Nesse sentido, Pacheco (2004) também afirma que, ainda que em alguma medida o 

retorno da democracia poderia representar uma porta aberta para práticas clientelistas deletérias 

para o bom serviço público, o remédio adotado pelos constituintes de reforçar os aspectos 

burocratizantes da Administração Pública foi equivocado, diagnóstico que vai de encontro à 

ideia de um “retrocesso burocrático” também criticada por Bresser-Pereira (1996). Em suma, o 

sistema administrativo brasileiro, nascido da Constituição de 1988, jogou contra os avanços e 

novas ferramentas já formuladas e testadas em reformas administrativas precedentes, realçando 

os piores elementos do modelo burocrático, com o reforço da lógica dos procedimentos, a 

uniformização e o “engessamento” da estrutura dos órgãos públicos e da política de pessoal, 

somados ao baixo controle público da burocracia. 

Logo, em contraste a uma visão otimista amplamente difundida no meio jurídico, 

político e acadêmico, em que pesem os avanços trazidos pela Carta Magna de 1988 em vários 

âmbitos, especialmente no campo dos direitos sociais (MARTINS, 1997), as inovações 

necessárias ao processo de modernização e Reforma do aparelho de Estado não foram 

diretamente contempladas em 1988 e exigiriam futuramente a desconstrução de uma série de 
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estruturas antigas e a remoção de parte do ordenamento constitucional que acabara de ser 

criado. 

[...] a Assembléia Nacional Constituinte tornou-se o desaguadouro dos 

reclamos de diversos grupos de uma sociedade civil efervescente, que após 

anos de luta contra um regime repressivo e pouco responsivo, viam na 

elaboração da nova Carta a oportunidade de fazer valer seus interesses, 

transformando-os em direitos. Isto implicou o enrijecimento dos parâmetros 

condicionantes das ações reformistas que teriam necessariamente de ser 

discutidas no futuro próximo: quaisquer mudanças que viessem a ser 

feitas requereriam a alteração do texto constitucional. E na medida em que 

mudanças constitucionais exigem quóruns congressuais qualificados para sua 

efetivação, o trabalho de reforma seria particularmente árduo. (COUTO, 1998: 

p. 4, grifo nosso) 

 

Portanto, temos aqui um ponto nevrálgico, que está na gênese da concepção da 

Constituição, e que traria efeitos importantes para os governos subsequentes e para a Reforma 

Gerencial de 1995 em especial, gerando obstáculos que drenariam boa porte dos recursos 

políticos e esforços de convencimento do MARE na iniciativa de levar adiante essas necessárias 

modificações constitucionais, conforme abordaremos no próximo Capítulo. 

 

1.4 Governo Collor 

 

Após o término dos governos militares, com os novos governos civis estabelecidos 

(Sarney 1985-1990 e Collor/Itamar 1990 – 1994), constata-se a ausência de uma estratégia 

coerente para a gestão pública e sua necessária reforma administrativa, com a realização de uma 

série de mudanças vacilantes39 que conferiram um sentido irregular para a burocracia federal 

naquele período, o que certamente traria alguns traumas e implicações importantes para a 

reorganização da máquina pública para os governos subsequentes: 

 

Durante os três governos civis que se seguiram ao regime militar (mas 

especialmente sob o caótico governo Collor), a organização e as estruturas dos 

altos escalões da administração pública foram modificadas de forma constante 

e errática. Novos ministérios, secretarias, e órgãos de alto nível do Poder 

Executivo eram criados apenas para serem extintos meses depois, ou fundidos 

com outros, ou recriados sob um nome diferente, ou designados para 

desempenhar outras tarefas. (MARTINS, 1997: p.27) 

 

Em março de 1990, tomou posse o Presidente Fernando Collor de Mello, inaugurando 

o primeiro governo civil eleito pelo voto direto, nos últimos 30 anos, em um século de 

                                                           
39 De acordo com Martins (1997: p. 27), durante os cinco anos do governo Sarney e os dois anos e meio do governo 

Collor, foram perpetradas nada menos que 35 mudanças atabalhoadas na estrutura organizacional do Governo 

Federal, afetando 25 ministérios ou órgãos da macroestrutura do governo. O governo Itamar Franco seguiu o 

mesmo caminho, e em menos de um ano introduziu seis mudanças arbitrárias em nível de ministério ou secretaria 

de governo. 
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República no país. Visando concretizar seu ímpeto reformador, tomou medidas rápidas e 

drásticas: criou uma nova moeda, congelou a poupança popular, taxou haveres financeiros e 

redesenhou40 a máquina de governo (COSTA, 2008a). Todavia, os efeitos dessas reformas 

foram desestabilizadores e abriram um front de confronto com a sociedade e com a burocracia 

federal, acarretando efeitos contraproducentes para suas ansiosas pretensões de dinamização e 

melhoria da máquina governamental: 

 
[...] movido a oportunismo neoliberal e constituído como uma empresa de 

desmantelamento do setor público, o governo produziu uma série de 

remanejamentos no plano da organização administrativa, desarticulou as 

estruturas encarregadas de operar políticas compensatórias e em nada 

contribuiu para a garantia de direitos civis ou de direitos sociais básicos. 

(COSTA, 2008a: p. 862) 

 

Nesse contexto, no plano administrativo, é necessário considerar que o governo Collor 

herdou os escombros da máquina estatal dilacerada pela prática clientelista da Nova República 

totalmente inadequada ao funcionamento de um Estado democrático "moderno", cuja 

reconstrução era item programático de governo. Havia, nas propostas de governo, a convicção 

de que seria necessária uma reforma estrutural, mas não havia, na prática de governo, uma 

percepção correta dos requisitos essenciais à implementação efetiva das propostas 

modernizantes. (MARTINS, 1995: p. 112) 

Assim sendo, conforme amplamente corroborado pela literatura que analisa o período 

Collor no âmbito da Administração Pública (COSTA, 2008a, MARCELINO, 2003, LIMA Jr., 

1998; MARTINS, 1997; BRESSER-PEREIRA, 2001a; ABRUCIO, 2007; FERREIRA 

COSTA, 2002) trata-se de uma reforma essencialmente mal sucedida e assentada em uma série 

de equívocos, bem sintetizados por Humberto Falcão Martins em quatro pontos fundamentais 

que explicam o fracasso dessa tentativa de reordenar o aparelho de Estado: 

 

Primeiro, baseava-se num modelo ingênuo de estado minimalista que, 

prescrevendo uma administração pública minimalista, assumia posições 

inflexíveis e fechadas ao debate político, em favor do mercado e contra os 

espaços ocupados pelo estado. 

Segundo, ignorava a relação de causas e consequências dos problemas e 

variáveis estruturais da administração pública brasileira, baseando-se em 

premissas falaciosas, como, por exemplo, a questão do excesso de funcionários 

- que, na verdade, provou-se ser essencialmente um problema de má 

distribuição. Seu conteúdo doutrinário estava embasado em literatura 

empresarial superficial, que não levava em conta a exata dimensão das relações 

político-administrativas do estado. 

                                                           
40 Houve drástica redução no número de ministérios: de 20 para 12, concentrando enorme poder em três grandes 

ministérios - o da Economia, Fazenda e Planejamento (MEFP), o Infraestrutura (MINFRA) e o do Trabalho e 

Previdência Social (MTPS) - sob os quais procurava exercer forte controle. (FERREIRA COSTA, 2002: p. 23) 



 

51 
 

Terceiro, foi implementada de maneira autoritária, inconsequente e combativa. 

Logo, gerou mais reação que ação, e perdeu o fundamental apoio da elite do 

serviço público, que estava, a um só tempo, desinformada, temerosa e com 

baixa estima.  

Quarto, o governo Collor detinha um conceito muito restrito de gestão 

governamental, excessivamente centrado no presidente da república, nas suas 

ações e deliberações. Isto não apenas era incompatível com as condições de 

operacionalidade do Poder Executivo, ainda que levadas aos estertores de seu 

funcionamento, mas, sobretudo não se coadunava com as condições 

democráticas de governabilidade. (1995: p. 113) 

Assim sendo, a tentativa de desmantelamento do Estado presente na reforma 

administrativa do breve período Collor induziram a Administração Pública ao colapso, no 

sentido de paralisia e incapacidade estrutural e instrumental de formular e implementar políticas 

públicas. Sem dúvidas, o “ímpeto modernizante” foi mais uma estratégia de marketing do que 

de realizações: 

O governo Collor foi especialmente destrutivo, pela desorganização imposta 

às estruturas do governo federal (o que abriu o caminho para a corrupção de 

alto nível) e pela desmoralização ainda maior da burocracia pública, quer 

através de ataques verbais indiscriminados, quer pela demissão arbitrária e 

inócua de servidores. (MARTINS, 1997: p. 27) 

Nesse sentido, é bastante claro que houve uma postura de confrontação e ataque aberto 

à burocracia estatal, conforme sustenta Luciano Martins, invocando dados oficiais publicados 

em outubro de 1993 pela SAF, que ilustram de modo inequívoco a ação atabalhoada contra a 

burocracia perpetrada pelo governo Collor: 

Deve ser acrescentado que o governo Collor, de acordo com dados oficiais, 

demitiu 108.000 servidores dentre os com menos de cinco anos de serviço; na 

verdade, quase a metade deles foi colocada em disponibilidade, significando 

que foi mandada para casa — mas mantendo os seus salários. Essa demissão 

em massa não se seguiu a nenhum plano de reformas, e foi tão arbitrária, que 

cerca de 67.000 servidores processaram o governo. (MARTINS, 1997: p. 31) 

Em que pese os aspectos negativos e suas consequências duradouras, algumas 

iniciativas da reforma administrativa praticada no decorrer do governo Collor são dignas de 

nota: como iniciativas modernizadoras cabe mencionar os esforços no âmbito do “Programa 

Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Setor Público41”, sob a liderança de Dorothea 

Werneck e Antônio Maciel Netto e o “Programa Brasileiro de Desregulamentação”, que 

surtiram efeitos limitados, mas de algum valor. (MARTINS, 1995; BRESSER-PEREIRA, 

1998a)  

                                                           
41 Seria retomado sob os auspícios do MARE em novembro de 1995. 



 

52 
 

Nesse sentido, é digno de nota o esforço inicial para a adoção no Estado brasileiro, 

iniciada na gestão Collor, da “gestão estratégica da qualidade”, que estava em voga no setor 

privado à época. Então, no início da década de 90, houve uma primeira tentativa de introdução 

da gestão pela qualidade na administração federal brasileira. Para Bresser-Pereira (1998a: 

p.179), a Gestão para a Qualidade torna-se, então, muito popular na alta burocracia federal, que 

percebeu nessa estratégia de gestão privada uma grande potencialidade para a administração 

pública. Todavia, ainda que a iniciativa tenha ganhado adeptos importantes, não prosperou 

totalmente naquele momento: 

 
Formou-se um grupo de fortes adeptos dessa estratégia, mas a tentativa falhou, 

porque as diferenças entre as administrações pública e privada não haviam sido 

bem definidas e, mais particularmente, porque a tentativa não se inseria num 

modelo global de reforma. Aos altos funcionários faltava a autonomia 

necessária para adotar os meios mais adequados de alcançar os resultados 

desejados. (BRESSER-PEREIRA, 1999: p. 8) 

 

Em síntese, apesar dos dois programas de modernização introduzidos pelo Governo 

Collor e que reverberaram42 na proposta reformista de 1995, a literatura que analisa do ponto 

de vista da administração pública este breve interregno até a posse de Itamar Franco considera 

de forma consensual como esse processo como nocivo e desestruturante dos centros decisórios 

do governo federal, acarretando déficits importantes para a “memória administrativa” da 

burocracia federal com uma série de alterações bruscas e intempestivas, o que acabou por 

confundir a burocracia e desmantelar o sistema de produção de informações para a tomada de 

decisões governamentais. 

 

1.4.1 Governo Itamar e o estudo “Estrutura e Organização do Poder Executivo” 

 

O governo Itamar Franco (1992/1994), devido ao seu caráter de excepcionalidade, 

adotou uma postura “tímida e conservadora” com relação à reforma do Estado (COSTA, 2008a) 

uma vez que, para conservar a ampla base de apoio que possibilitou a sua emergência, persistiu 

na estratégia de ressuscitar ministérios extintos por Fernando Collor e restringiu-se a tocar, de 

forma hesitante, o programa de privatização: 

 

Com o impeachment de Collor, assumiu o vice-presidente Itamar Franco; em 

seu governo não houve maiores debates em torno da reforma administrativa e 

as ações foram bastante tímidas: criou-se o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE); a Agência Espacial Brasileira; o Departamento Nacional 

                                                           
42 Bresser-Pereira (1998a) reconhece a importância do início do emprego da “abordagem pela qualidade” no 

Governo Collor, e que foi posteriormente aperfeiçoada e atualizada no MARE sob a orientação fundamental do 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado (BRASIL, 1995), como discutiremos no Capítulo 2. 
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da Produção Mineral; a Secretaria Federal de Controle. (LIMA Jr., 1998: p. 

17) 

 

Para além dessas mudanças de rearranjo organizacional, há que se destacar uma 

importante iniciativa de mapeamento das limitações e potencialidades da Administração 

Pública Federal empreendida pelo governo Itamar, que encomendou um estudo à ENAP, 

publicado com o título de “Estrutura e organização do Poder Executivo” (JACCOUD e 

ANDRADE, 1993). Trata-se do resultado de uma ampla pesquisa sobre as implicações, para a 

administração pública, da adoção de um sistema de governo presidencialista ou parlamentarista. 

Publicada em dois volumes, ela inicialmente apresenta um amplo levantamento das relações 

entre administração pública e sistema de governo em alguns países europeus, como França, 

Alemanha, Itália, Grã-Bretanha.   

No segundo volume, a administração pública brasileira é analisada tendo-se em vista a 

escolha do Presidencialismo como sistema de governo no plebiscito de abril de 1993. Para 

analisar o caso brasileiro, foram escolhidos três eixos de discussão: 1) política de recursos 

humanos; 2) modernização organizacional; 3) articulação da administração ao sistema de 

governo. (JACCOUD e ANDRADE, 1993: p. 23). Cada eixo constitui um capítulo da obra, 

sendo que cada uma deles reproduz um mesmo esquema geral: conceituação, diagnóstico da 

situação e alternativas e recomendações. (JACCOUD e ANDRADE, 1993: p.31) 

A grande inovação desta pesquisa sobre a administração pública brasileira, em relação 

às precedentes, é a perspectiva adotada: a da Ciência Política. Os pesquisadores responsáveis 

pelos dois volumes são, majoritariamente, cientistas políticos estudiosos de administração 

pública. Tal perspectiva é inovadora principalmente por que representa um esforço de pensar a 

administração pública não de maneira isolada e puramente técnica, mas antes vinculando suas 

problemáticas às das instituições políticas com as quais se relaciona: 

 

A produção acadêmica desta área [Administração Pública], era dominada por 

dois enfoques. Um era o legalista, que conseguiu construir uma ampla 

discussão de Direito Administrativo, e influenciou boa parte do pensamento 

administrativo brasileiro no século XX. O outro era o tecnicista, que concebia 

a Administração Pública como uma técnica que deveria ser separada, tanto na 

reflexão como na prática, da política. Tratava-se de tornar a gestão pública um 

instrumento neutro capaz de viabilizar o desenvolvimento brasileiro. As 

literaturas norte-americana e de Administração de Empresas influenciaram 

esta tendência. Com a redemocratização do país e o crescimento das funções 

do Estado, sobretudo na área social, novas abordagens foram incorporadas 

à Administração Pública. (ABRUCIO e PÓ, 2002, grifo nosso) 

 

Desse modo, no estudo de Jaccoud e Andrade (1993), a Ciência Política e a Economia 

ganharam terreno nas análises sobre a Administração Pública, e disto resultou uma visão mais 
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abrangente em que o aparelho estatal foi cada vez mais analisado em suas relações com o 

ambiente, seja o sistema político, seja a arena econômica, inaugurando uma abordagem 

analítica que cresceria substancialmente após a publicação do Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho de Estado (BRASIL, 1995) e do início dos debates públicos sobre a Reforma 

Gerencial.  Esta mudança trouxe, assim, uma perspectiva mais rica de análise: 

 

No começo da década de 1990, um livro começou a modificar este panorama. 

Estrutura e Organização do Poder Executivo Federal, organizado por 

Régis de Castro Andrade e Luciana Jaccoud (editado pela ENAP), constituiu-

se numa primeira tentativa de mesclar, efetivamente, as abordagens da Ciência 

Política com as da Administração Pública. Mais do que isso, a pesquisa 

empírica daí resultante deu um impulso para se discutir, concretamente, a 

situação da Gestão Pública no Brasil. (ABRUCIO e PÓ, 2002: p.16-17, grifo 

nosso) 

 

Além de ser um documento de pesquisa que inova ao trazer uma visão analítica 

multidisciplinar aliada ao debate empírico sobre a situação da administração pública no limiar 

da Reforma Gerencial, tal estudo também serviu de base para os debates políticos eleitorais 

daquele momento, além de ter se tornado uma referência importância ao firmar-se como um 

“mapa da burocracia” mais completo e detalhado, ausente até sua publicação: 

Em 1993, a Escola Nacional de Administração Pública/ENAP, encomendou 

um estudo ao Prof. Regis de Castro Andrade sobre a Administração Pública 

Federal. Dessa pesquisa resultou um diagnóstico consistente do funcionamento 

das organizações e uma caracterização ampla de sua burocracia. A importância 

daquele trabalho se fez sentir rapidamente quando, em 1994, às vésperas das 

eleições presidenciais, ele serviu de orientação, aos diversos partidos em 

disputa, para que se posicionassem frente a um assunto tão estratégico. Aqueles 

volumes representaram, de fato, um mapa da burocracia federal, até então 

bastante remota em relação ao restante do país. (LEVY, 2002a: p.5) 

 

Entretanto, apesar de seu caráter analítico inovador e sua característica de fornecer 

importantes elementos para orientar a compreensão da máquina da burocracia federal à época, 

o documento, no seu mérito, continha também limitações dignas de nota, devido ao fato de estar 

excessivamente atrelado a uma visão de mundo condizente com o paradigma da administração 

pública burocrática, dominante naquela conjuntura: “Na verdade o documento expressava uma 

ideologia burocrática, que se tornou dominante em Brasília a partir da transição democrática 

(1985) até o final do governo Itamar.”. (BRESSER-PEREIRA, 1996).  

Assim, nessa linha, o seu diagnóstico era em grande parte verdadeiro, mas pecava por 

uma falha fundamental. Segundo o documento, o mal maior a ser atacado era “o intenso e 

generalizado patrimonialismo no sistema político”; o objetivo fundamental a ser atingido, o de 

estabelecer uma administração pública burocrática, ou seja, “um sistema de administração 

pública descontaminado de patrimonialismo, em que os servidores se conduzam segundo os 
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critérios de ética pública, de profissionalismo e eficácia.” (ANDRADE e JACCOUD, 1993: 

p.27 apud BRESSER-PEREIRA, 1996: p.12)  

Nesse ponto, já delineando o cerne da sua concepção de administração gerencial, 

aparece também a discordância de Bresser Pereira, uma vez que alguns valores caros à 

burocracia weberiana são fundamentais, porém insuficientes por si só para promover os avanços 

necessários que, na sua visão, somente seriam plenamente contemplados na forma gerencial da 

administração pública, que não aparece no estudo de 1993: 

 
Ora, não há qualquer dúvida quanto à importância da profissionalização do 

serviço público e da obediência aos princípios da moralidade e do interesse 

público. É indiscutível o valor do planejamento e da racionalidade 

administrativa. Entretanto, ao reafirmar valores burocráticos clássicos, o 

documento não se dava conta que assim inviabilizava os objetivos a que se 

propunha. Não se dava conta da necessidade de uma modernização radical da 

administração pública – modernização que só uma perspectiva gerencial 

poderá proporcionar. (BRESSER-PEREIRA, 1996: p. 12) 

 

Ainda que este Capítulo não tenha a pretensão de analisar e nem comparar em detalhes 

o conteúdo do Plano Diretor com outros documentos oficiais, é importante antecipar aqui alguns 

elementos que dizem respeito ao Plano Diretor da Reforma de 1995, uma vez que aparecem 

diferenças importantes entre o estudo de Jaccoud e Andrade e a proposta de administração 

gerencial presente no Plano Diretor: a grande diferença entre ambos diz respeito, contudo, ao 

caráter e extensão da reforma postulada. Enquanto os autores de “Estrutura e organização” não 

propõem uma reforma global e articulada de todo sistema para a modernização do serviço 

público (JACCOUD e ANDRADE, 1993: p. 31), o MARE irá no caminho oposto: propôs uma 

reforma ampla e global da administração direta, além de formular novos formatos 

organizacionais no espaço público não-estatal, baseada precisamente em um Plano Diretor. 

Além disso, como já analisado por Bresser-Pereira (1996), os diagnósticos divergiam 

intensamente. Enquanto “Estrutura e Organização” parte do pressuposto da insuficiente 

consolidação do modelo weberiano de burocracia pública e, consequentemente, aponta o 

patrimonialismo como um dos grandes males a ser combatido (JACCOUD e ANDRADE, 1993: 

p.35), o MARE aponta o próprio modelo weberiano como o grande entrave a ser superado, 

anunciando a administração gerencial como uma etapa superior na Gestão Pública. (BRASIL, 

1995) Em síntese, há diferenças importantes, uma vez que a proposta do MARE é bem mais 

ambiciosa do que a de “Estrutura e Organização”, que apontava apenas a necessidade de 

integração entre os dois modelos – consolidação do weberiano e introdução do gerencial – a 

fim de se alcançar, de maneira conjugada, a neutralidade do primeiro e eficiência do segundo.  
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1.5 A crise do Estado e suas implicações para a Reforma Gerencial 

 

Os dez anos que precedem o primeiro mandato do Presidente Cardoso foram assinalados 

por boas doses de instabilidade política e econômica e, de forma correlata, de ampla 

instabilidade organizacional no âmbito federal da administração pública: todos os governos, 

nesse ínterim, usaram amplamente a mudança organizacional, mas por motivos bem diferentes: 

no governo Sarney, para acomodar a ampla e heterogênea base de apoio no Congresso; na breve 

e turbulenta gestão Collor, para fortalecer a Presidência e sinalizar mudanças radicais que 

pretendia implementar; e, finalmente, no governo Itamar, para recuperar apoio político do 

Congresso. Dois desses presidentes (Sarney e Collor) também procuraram implementar algum 

tipo de reforma administrativa e todas fracassaram43, embora por motivos diferentes. 

(FERREIRA COSTA, 2002) 

Para uma compreensão mais apurada das Reformas da década de 1990 no Brasil, e mais 

particularmente, da Reforma Gerencial de 1995, é indispensável o entendimento do que então 

se chamava “crise do Estado”. No cenário internacional, ocorre o aprofundamento do processo 

de globalização e a constatação, em todo o mundo, da corrosão da capacidade estatal de realizar 

suas funções básicas e intransferíveis, com o questionamento do modelo do chamado Welfare 

State nos países desenvolvidos que reverberou em outras dimensões socioeconômicas: 

 
O tipo de Estado que começava a se esfacelar em meio à crise dos anos 1970 

tinha três dimensões (econômica, social e administrativa), todas interligadas. 

A primeira dimensão era a keynesiana, caracterizada pela ativa intervenção 

estatal na economia, procurando garantir o pleno emprego e atuar em setores 

considerados estratégicos para o desenvolvimento nacional — 

telecomunicações e petróleo, por exemplo. O Welfare State correspondia à 

dimensão social do modelo. Adotado em maior ou menor grau nos países 

desenvolvidos, o Estado de bem-estar tinha como objetivo primordial a 

produção de políticas públicas na área social (educação, saúde, previdência 

social, habitação etc.) para garantir o suprimento das necessidades básicas da 

população. Por fim, havia a dimensão relativa ao funcionamento interno do 

Estado, o chamado modelo burocrático weberiano, ao qual cabia o papel de 

manter a impessoalidade, a neutralidade e a racionalidade do aparato 

governamental. (ABRUCIO, 1997: p.6) 

 

Nessa linha, a chamada crise do Estado do final da década de 1970 pode ser 

compreendida, de acordo com Abrucio (1997: p.9-11), a partir de quatros fatores que lhe foram 

determinantes: a) a crise econômica mundial, impulsionada pelas duas grandes crises do 

petróleo (1973 e 1979); b) a crise fiscal, com os governos não tendo condições de financiar seus 

déficits; c) a ingovernabilidade, com os governos não se mostrando capazes de resolver suas 

                                                           
43 Marcelino (2003) discute mais detidamente a reforma formulada no Governo Sarney e seus resultados. 
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questões políticas, sociais e econômicas; e d) a globalização e o avanço tecnológico, que 

influenciaram fortemente a sociedade, o Estado e a economia mundial. 

Desse modo, nesse contexto de grandes tendências mundiais relacionadas à 

globalização, o Estado passaria a abandonar algumas de suas tradicionais funções e assumiria 

outras, levando a um novo papel, onde o setor público passa de produtor “direto” de bens e 

serviços para indutor e regulador do desenvolvimento, através da ação de um estado mais ágil, 

inovador e democrático. Assim, os Estados colocam-se diante da imperiosa necessidade de 

adaptação a essa nova realidade política e econômica internacional, sendo a globalização e seus 

constrangimentos, principalmente os econômicos, encarados pela maioria dos países como um 

processo inevitável e sem alternativa viável. (PIMENTA, 1998) 

 No Brasil, a incapacidade dos planos de estabilização de controlar a inflação44, o 

descontrole fiscal e o retorno aos déficits em conta-corrente (a “poupança externa”) no governo 

Cardoso conduziram o país a uma redução das taxas de crescimento econômico, ao aumento do 

desemprego e a elevados índices inflacionários. Somados aos efeitos econômicos negativos, 

faz-se sentir também a ineficiência generalizada do modelo burocrático de Gestão Pública, uma 

vez que o Estado, nos moldes rígidos em que se encontrava, não mais suportava o peso do 

excesso de demanda que lhe era dirigida por todos os setores do governo e da sociedade.  Em 

síntese, nos termos do Plano Diretor: 

 

A crise do Estado define-se então (1) como uma crise fiscal, caracterizada pela 

crescente perda do crédito por parte do Estado e pela poupança pública que se 

torna negativa; (2) o esgotamento da estratégia estatizante de intervenção do 

Estado, a qual se reveste de várias formas: o Estado do bem-estar social nos 

países desenvolvidos, a estratégia de substituição de importações no terceiro 

mundo, e o estatismo nos países comunistas; e (3) a superação da forma de 

administrar o Estado, isto é, a superação da administração pública 

burocrática. (BRASIL, 1995: p.10-11) 

 

  Assim, a crise do Estado45 motivou e justificou uma série de mudanças necessárias, 

dentre as quais nos interessa mais detidamente a Reforma do Aparelho do Estado, com vistas a 

aumentar sua governança, ou seja, sua capacidade de implementar de forma mais eficiente as 

                                                           
44 Entre os fracassos macroeconômicos que mais contribuíram para a eclosão da crise do Estado, vale destacar os 

dos governos dos José Sarney e Fernando Collor, que tentaram a implementação de sete planos consecutivos de 

combate à inflação: Cruzado (início de 1986), Cruzadinho (meados de 1986), Cruzado II (final de 1986), Bresser 

(junho de 1987), Verão (janeiro de 1989), Collor (março de 1990) e Collor 2 (janeiro de 1991). O fracasso desses 

planos levou o país a uma hiperinflação com a moeda desvalorizada. Somente em 1994, com a elaboração do Plano 

Real, durante o governo Itamar Franco, e sua manutenção e desenvolvimento no governo do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso, o país veio a conhecer uma relativa estabilidade monetária. (COSTIN, 2010) 
45 Nesta tese, o foco da análise é o aspecto administrativo e a sua discussão primordial é no âmbito da Gestão 

Pública, não cabendo aqui o aprofundamento dos elementos econômicos, históricos, sociais e políticos que 

engendraram a crise do Estado. 
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políticas públicas. Portanto, para melhorar a capacidade de atuação do Estado e superar essa 

crise de paradigma, era necessário reconstruí-lo em bases robustas o suficiente para o 

atendimento eficaz das demandas dos cidadãos, combatendo a ineficiência e a inoperância da 

burocracia através da introdução de um novo modelo de Gestão Pública. Então, nesse contexto, 

o problema central da Administração Pública brasileira seria modernizar o Estado a partir da 

crítica ao modelo burocrático: 

 

Nós não estamos mais em uma época em que se possa imaginar a racionalidade 

formal como sendo o eixo da modernização da administração [...] Se eu fosse 

seguir pelo eixo weberiano com a idéia de que modernizar significa aumentar 

a racionalidade formal, fazendo com que haja uma burocracia impessoal, capaz 

de servir a fins, independentemente do contexto patrimonial e das pressões 

políticas, eu talvez me equivocasse. (CARDOSO, 1991: p.30-11 apud 

BRESSER-PEREIRA, 1998a: p.180)   

  

 Logo, esta afirmação crítica acerca da burocracia weberiana por parte de Fernando 

Henrique Cardoso, já em 1991, deixa clara a percepção por parte do futuro Presidente de que 

seria necessário adaptar-se aos imperativos de um novo contexto de modernização 

administrativa, recusando a opção pelo aprofundamento do modelo burocrático. Essa visão 

forneceu, em alguma medida, sustentação política e ideológica para os movimentos de Reforma 

do Aparelho de Estado que seriam iniciados em 1995, ao proclamar oficialmente a 

obsolescência da Administração Pública burocrática nos moldes weberianos clássicos e sua 

necessária superação em direção à Administração Gerencial. 

Diante desse novo cenário, seria necessário, então, introduzir o Brasil nos novos tempos 

buscando, no plano administrativo, uma atualização do modelo de Gestão que fosse capaz de 

superar as “disfunções burocráticas”46 que emperravam o desempenho político, econômico, 

administrativo e institucional do Estado brasileiro. Ademais, as ações desastradas dos governos 

anteriores no plano da Gestão Pública e o contexto político-econômico levaram ao descrédito 

da burocracia que, combinado com outros fatores estruturais, conduziram à crise do Estado: 

 
Crise que se desencadeou em 1979, com o segundo choque do petróleo. Crise 

que se caracteriza pela perda de capacidade do Estado de coordenar o sistema 

econômico de forma complementar ao mercado. Crise que se define como uma 

crise fiscal, como uma crise do modo de intervenção do Estado, como uma 

crise da forma burocrática pela qual o Estado é administrado, e, em um 

primeiro momento, também como uma crise política. (BRESSER-PEREIRA, 

1996: p.9) 

 

Desse modo, a administração pública gerencial surgiria em 1995 como uma resposta, 

no plano da Gestão Pública, à crise do Estado dos anos 80 e à globalização da economia, 

                                                           
46 Serão brevemente discutidas no Capítulo final desta tese, dedicado aos aspectos teóricos do trabalho. 
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passando a redefinir as funções do Estado e de sua burocracia, passando seus objetivos 

principais de proteger suas economias da competição internacional para exercer um novo papel 

de facilitador para tornar internacionalmente competitiva a economia nacional. (BRESSER-

PEREIRA, 1996) 

 

1.6 O Plano de Governo de FHC para a Administração Pública 
 

A crise do Estado e os questionamentos acerca da capacidade do Estado estruturado nos 

moldes da administração pública burocrática colocavam desafios substanciais para o Brasil no 

início da década de 1990, quando ocorre a eleição de Fernando Henrique Cardoso para a 

Presidência da República. Todavia, do ponto de vista da estratégia para a reforma do Estado, 

em perspectiva mais ampla, o grupo político vitorioso nas eleições de 1994 não apresentava 

uma proposta de reforma que visasse promover um reordenamento do Estado “por dentro”, ou 

seja, de seu aparelho: a idéia central era desregulamentar e privatizar, isto é, cortar o Estado 

“por fora”, diminuindo seu campo de ação e, consequentemente, elevando a eficiência geral da 

economia brasileira através da elevação da participação do setor privado. (MIRANDA, 2010) 

Esta visão de Reforma do Estado, datada de antes de 1995, ou seja, do momento anterior 

de elaboração das propostas que guiaram a campanha de FHC, está consubstanciada no plano 

de Governo constante no documento47 “Mãos à Obra” (CARDOSO, 1994). Este documento se 

restringiu, do ponto de vista da Reforma Administrativa, exclusivamente à área de recursos 

humanos no setor público, no que diz respeito ao processo de admissão, via concurso público, 

ao fortalecimento das carreiras, com reformulação da estrutura remuneratória, contemplando 

mérito e produtividade, e, finalmente, profissionalização do servidor público, mediante oferta 

de treinamento e estímulo à capacitação: 

 

A correção dessas distorções exige a adoção de pelo menos três medidas. A 

primeira é a consagração do concurso público, organizado de forma adequada 

a cada função, como princípio inflexível de admissão. A segunda é o 

estabelecimento de um plano de carreira que contemple as necessidades de 

uma administração moderna e institua a promoção por critérios de mérito e de 

produtividade. A terceira, conjugada à anterior, é uma política de formação 

profissional e de reciclagem de pessoal, equipando-se para tanto a Escola 

Nacional de Administração Pública – ENAP e incentivando-se a pesquisa 

sobre modernas formas de gestão pública. (CARDOSO, 1994: p. 83) 

 

                                                           
47 O documento possui, no total, 131 páginas, sendo o tópico “Reforma do Estado” contemplado com apenas 7 

páginas, com forte ênfase na discussão de reformas fiscais e privatizações. A dimensão da reforma administrativa 

merece brevíssima apreciação em apenas 2 páginas, refletindo a marginalização do tema nas propostas de 

campanha do então candidato FHC. 
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A proposta, portanto, não pode ser caracterizada como uma “reforma da administração 

pública”, pois na verdade somente enfatiza pontos essenciais de iniciativas de modernização já 

propostas em momentos anteriores. Na realidade, somente reafirmou os dispositivos 

constitucionais e legais referentes à administração pública, que estão claramente situados no 

âmbito da “administração pública burocrática”, o que, portanto, não traz nenhum elemento de 

ineditismo à proposta do plano de Governo, restringindo-se a corroborar a visão burocrática e 

corporativista da Gestão Pública incorporada na Carta de 1988: 

 

O Estado brasileiro, hoje esclerosado e clientelista, precisa se tornar ágil e 

eficiente. Uma burocracia profissionalizada, tendo o concurso público como 

forma de acesso e o mérito e a produtividade como critérios de promoção, é a 

condição para que possam ser instituídos salários justos para todas as funções. 

Só assim poderão ser restauradas a criatividade, a responsabilidade e a 

dignidade do servidor público, para que possa de fato cumprir sua função de 

servir bem a população. (CARDOSO, 1994: p. 83) 

 

Assim, as propostas apontadas no documento deixam claro sua filiação à uma visão 

tradicional e estritamente burocrática como solução dos problemas da Administração Pública, 

ainda que destaque a necessidade de mais agilidade e eficiência na máquina governamental. 

Assim sendo, o futuro Ministério da Administração e Reforma do Estado, ao apresentar e 

defender suas sugestões reformistas, encontraria pouca ou nenhuma aderência ao programa de 

governo “Mãos à Obra, Brasil” apresentado na campanha de 1994, de cunho burocrático e 

conservador, o qual foi elaborado48 sob a coordenação de atores-chave no processo decisório 

do Governo FHC.  

Por fim, a Reforma Gerencial de 1995 não respondia diretamente a nenhum sentimento 

ou anseio social especial e nem era uma cobrança de setores políticos específicos, não estando 

também presentes nos compromissos de campanha49 celebrados por Fernando Henrique 

Cardoso em 1994, estando assim fortemente associada às iniciativas do Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), que viria a ser o centro irradiador de 

novas propostas para a Administração Pública: 

 
Um dos principais traços distintivos da Reforma Gerencial de 1995 é que ela 

não foi tanto a expressão da emergência de forças na sociedade e/ou dentro do 

                                                           
48 Segundo Gaetani (2005) e Santana (2015), a proposta para a Administração Pública constante no Plano de 

Governo teria sido redigida por Eduardo Caldas Jorge, PhD em Administração Pública e ex-assessor parlamentar 

de Fernando Henrique no Senado. Jorge, conforme discutiremos no Capítulo 2, seria um personagem influente no 

núcleo duro do governo que colocou barreiras consideráveis para o avanço da Reforma Gerencial na entourage do 

Presidente da República, fundamentalmente em razão de uma visão mais burocrática e conservadora sobre as 

mudanças necessárias nesse campo. 
49 Este fato é também evidenciado pela completa ausência do tema da reforma da administração pública, numa 

perspectiva mais abrangente, do programa de governo de Fernando Henrique Cardoso. (GAETANI, 2002; 

BRESSER-PEREIRA, 2010a; CAPELLA, 2004) 
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aparelho do Estado pró-reforma gerencial, mas antes foi fortemente 

influenciada pela articulação e sistematização de uma série de idéias e 

posicionamentos teóricos e políticos do ministro Bresser Pereira e de sua 

equipe. (MIRANDA, 2010: p.15) 

 

Portanto, a proposta para a reforma administrativa contida no documento de campanha 

de FHC em 1994 estava muito afastada daquilo que viria a ser proposto posteriormente após a 

criação do MARE, devido à uma visão muito associada à administração pública burocrática e, 

assim, distante das propostas efetivamente mais abrangentes e inovadoras que a superação da 

crise do Estado impunha naquele momento. A agenda do MARE, muito mais ambiciosa e 

estruturada, além de abarcar propostas referentes aos servidores públicos, incorporava a 

modernização da própria gestão pública, com a criação de novos modelos institucionais e a 

introdução de métodos modernos de gestão, elementos não contemplados no “Mãos à Obra”. 

(SANTANA, 2015: p.63) 

 

1.7 Conclusão do Capítulo 

 

O breve percurso aqui apresentado da Administração Pública brasileira teve como 

propósito criar uma contextualização teórica e factual que favoreça a interpretação do 

fenômeno estudado no recorte deste trabalho, qual seja, o resgate de alguns pontos 

fundamentais de tentativas de reformas administrativas anteriormente praticadas no Brasil que 

balizaram a Reforma Gerencial da Administração Pública de 1995.  

O DASP e a Reforma Burocrática a ele associada inaugura o longo e (ainda) incompleto 

processo de construção de uma burocracia moderna no Brasil e traz alguns gérmens - na forma 

do início da descentralização das atividades do governo federal -  do que viria a ser conhecido 

décadas mais tarde como a “administração pública gerencial”. (BRESSER-PEREIRA, 1996; 

1998a; BRASIL, 1995) A Reforma Desenvolvimentista, consolidada no Decreto-Lei n°200 de 

1967, incorporou o espírito gerencial privado na Administração Pública e avançou na questão 

da descentralização com ampla promoção da administração indireta50. Todavia, ficou “pela 

metade” por padecer de alguns vícios já discutidos nesse Capítulo, sendo caracterizada pela 

“incompletude” de alguns conceitos essenciais que viriam a aparecer na proposta reformadora 

de 1995: 

[...] seja porque esta reforma tenha sido de iniciativa do regime militar que 

então dirigia o país, seja porque faltavam-lhe alguns conceitos essenciais 

para uma reforma gerencial, como os indicadores de desempenho e os 

contratos de gestão, seja porque não deu a devida importância ao 

                                                           
50 Para Bresser-Pereira (1998a: p.170), aqui também já há indícios importantes das organizações sociais que seriam 

criadas com a Reforma Gerencial de 1995, especialmente no caso das fundações. 
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fortalecimento do núcleo estratégico do Estado, a reforma foi anulada pelo 

novo regime democrático instalado no Brasil em 1985. (BRESSER-PEREIRA, 

1998a: p.167, grifo nosso) 

 

Essa “anulação” da Reforma de 1967 e o consequente “retrocesso burocrático” que viria 

com a Nova República e a Constituição de 1988 ocorreram, em boa medida, devido à percepção, 

pelas novas forças políticas daquele momento, de que a autonomia e a flexibilização praticadas 

até a redemocratização seriam uma porta de entrada para contratações clientelistas e para o 

fisiologia, o que gerou uma reação de setores organizados da burocracia que conseguiram 

consagrar na Constituinte alguns privilégios camuflados sob o rótulo de “direitos”. (COSTIN, 

2010; BRESSER-PEREIRA, 1998a; 1999; PACHECO, 2010b). 

Isso nos traz a um ponto crucial que ficou evidente na discussão deste Capítulo: algumas 

das imposições legais incluídas na nova Constituição Federal de 1988 foram determinantes para 

o diagnóstico e desenho da futura proposta de Reforma da Gestão de 95, uma vez que a 

constitucionalização dos dispositivos referentes à Administração Pública, com especial ênfase 

ao Regime Jurídico Único, forçosamente obrigaria os reformadores de 1995 a propor e defender 

mudanças institucionais via propositura de emenda constitucional específica capaz de eliminar 

privilégios e distorções sacramentadas no texto constitucional original, conforme veremos no 

Capítulo 2 desta tese.  

De fato, ainda que a Constituição de 1988 tenha assegurado o retorno à democracia após 

duas décadas de autoritarismo e consagrado direitos sociais importantes, esteve divorciada das 

reais capacidades administrativas que o Estado possuía naquele momento para satisfazer a 

enorme demanda que lhe era dirigida: a constitucionalização de um série de medidas que 

beneficiavam e privilegiavam grupos específicos de servidores públicos e o endurecimento de 

regras relativas a pessoal, compras e contratações públicas inviabilizaram a possibilidade de 

prestação mais ágil e eficiente de serviços públicos em várias áreas. (COSTIN, 2010) 

Além disso, as ações atabalhoadas levadas a cabo no interregno da Nova República - 

que assinala o limiar da Reforma de 1995 - trariam implicações e complicações para a futura 

proposta de Reforma do Aparelho do Estado no governo FHC. Entre esses condicionantes 

negativos destaque-se, em especial, o governo Collor, que definiu uma clara visão de Estado 

finamente sintonizada com a concepção de Estado mínimo, a qual gerou efeitos 

contraproducentes que trariam consequências para o MARE:  

 
Para entender a reforma Bresser, é importante analisar o contexto em que ela 

foi realizada. Em primeiro lugar, o legado extremamente negativo deixado pela 

Era Collor, período em que houve um desmantelamento do Estado e o serviço 

público fora desprestigiado. Por conta disso, quando as primeiras propostas da 
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gestão Fernando Henrique Cardoso foram colocadas em debate, grande parte 

da reação adveio da idéia de que reformar o Estado significaria 

necessariamente seguir o mesmo caminho “neoliberal” trilhado pelo presidente 

Collor. (ABRUCIO, 2007: p.72): 

 

Assim sendo, ao iniciar o governo Fernando Henrique, em 1995, as ideias e práticas 

acerca da Reforma do Estado já haviam sido “contaminadas” por posições controversas e 

inábeis adotadas pelo então presidente Collor: o funcionalismo público foi resumido à pecha de 

“marajá” e o poder público se tornou “Estado elefante” nas declarações do chefe da nação. 

Então, o termo “Reforma do Estado”, no fundo, “foi ideologizado na disputa política e na 

produção acadêmica, em boa medida como resultado deste legado inicial negativo da década 

de 1990”. (ABRUCIO; PEDROTI; PÓ, 2010: p. 62). Esse é um antecedente relevante para a 

discussão que faremos a seguir sobre a “proposta Bresser” para a reforma do Estado, 

especialmente ao analisarmos suas condicionantes e obstáculos - sendo a oposição política e 

ideológica, em parte derivadas das ações administrativas praticadas no liminar dessa Reforma 

- importante foco de resistência que assinalaria enfaticamente os debates políticos e acadêmicos 

na década de 1990 acerca da reforma do Estado e seu aparelho. 

Portanto, as forças políticas que assumiram o Governo Federal em 1995 após as 

tentativas de reformas administrativas empreendidas pelos governos antecessores precisariam 

empreender uma forçosa ação de reconstrução da burocracia federal potencializada pelos 

efeitos da crise do Estado. Nesse contexto, quando toma posse FHC e cria-se uma estrutura 

institucional específica para formular e dirigir uma agenda própria de Reforma do Aparelho de 

Estado, a estrutura burocrática e de pessoal do governo federal estava em frangalhos, como 

consequências de problemas advindos da Nova República e, especialmente, do período da 

presidência de Fernando Collor de Mello.  

Naquele momento, não se sabia ao certo nem quantos funcionários públicos federais 

havia e onde estavam alocados (ANDRADE e JACCOUD, 1993). Houve, assim, a necessidade 

de proceder a uma reestruturação da organização administrativa e também das “carreiras de 

Estado”, sendo que as informações básicas sobre os servidores públicos foram organizadas e 

publicadas de uma forma inédita, fato que atesta o tamanho da desordem em que se encontrava 

a máquina do governo federal nesse contexto. (ABRUCIO e LOUREIRO, 2018: p. 47) 

Portanto, percebe-se que o percurso da Administração Pública Brasileira até o limiar da 

Reforma Gerencial de 1995 foi assinalado por oscilações, momentos intensos de iniciativas em 

algumas épocas, paralisia e acomodação em outras, não tendo ocorrido uma evolução de modo 

linear e uniforme. A partir desse momento histórico, a necessidade premente de transformar o 

Estado, revendo o leque de funções públicas e rediscutindo o alcance do seu papel, espalhou-
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se pelo planeta de modo mais intenso ao longo da década de 1980. Em cada contexto nacional, 

governos passaram a reformar o aparato estatal com o objetivo de responder a diferentes 

pressões, entre elas a globalização da economia, a ampliação do gasto público, o 

desenvolvimento de novas tecnologias de informação e comunicação, as distorções do modelo 

burocrático de administração, a incapacidade de atender a demanda social diante da perda de 

legitimidade do poder público. (PACHECO, 2010a). É exatamente nesse contexto que se inicia 

a chamada Reforma Gerencial da Administração Pública de 199551, também conhecida como 

Reforma da Gestão Pública, objeto de análise nos próximos Capítulos desta tese. 

 

  

                                                           
51 Esta é também denominada Reforma da Gestão Pública. Bresser-Pereira, porém, questiona essa denominação, 

porque a Reforma Gerencial de 1995 não foi apenas uma reforma do modo de gestão; propôs, também, uma 

reforma estrutural da Administração Pública principalmente com a distinção entre núcleo estratégico do Estado, 

agências executivas e organizações sociais. (BRESSER-PEREIRA, 2008) 
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Capítulo 2 - MARE: estrutura e ação entre 1995 e 1998 

 

Este Capítulo busca estabelecer uma história do Ministério da Administração Federal e 

Reforma do Estado (MARE) ao analisar, primeiramente, a sua formação, estrutura e a equipe 

que se constituíram imediatamente após a elevação da antiga Secretaria de Administração 

Federal para o status de Ministério, no início do primeiro governo Fernando Henrique Cardoso 

(1995 – 1998). Em seguida, examinaremos o momento da gênese da concepção das ideias 

pioneiras que inspiraram a Reforma de 1995, analisando como se deu a origem e a elaboração 

do Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado, doravante Plano Diretor, ressaltando, 

nesse contexto, a inspiração da experiência reformista inglesa.  

Ademais, o processo de discussão sobre a emenda constitucional da Reforma 

Administrativa – outro pilar da Reforma de 1995 – será abordado pelo viés da discussão dos 

obstáculos políticos e institucionais enfrentados, salientando como se deu a interação do MARE 

com os diversos segmentos com os quais dialogou, sempre com foco nos depoimentos com 

informantes-chave desse processo, na perspectiva de “dar voz aos atores” que protagonizaram 

esse momento da história da Administração Pública brasileira. Por fim, destacaremos algumas 

políticas e projetos adicionais - para além do Plano Diretor e da Emenda Constitucional – que 

tiveram relevância no âmbito do projeto da Reforma Gerencial de 1995. 

 

2.1 MARE: criação e estrutura                                   

 

A reestruturação organizacional que culminou na criação do MARE, no início de 1995, 

representa uma mudança jurisdicional na questão da política de administração pública. 

(GAETANI, 2005) Em termos de estruturas organizacionais criadas para conduzir reforma 

administrativas, temos como primeira iniciativa o DASP - Departamento Administrativo do 

Serviço Público, criado em 1938. Entre 1938 e 1967, o DASP é ligado à Presidência da 

República. Em 1967, com o Decreto-lei nº. 200/1967, a designação do DASP é alterada para 

“Departamento Administrativo do Pessoal Civil”, mantida a sigla DASP. Posteriormente, com 

a Lei nº. 6.036 de 1974, o DASP é modificado para órgão de assessoramento imediato do 

Presidente da República e, no ano seguinte, sua denominação original é retomada. (COSTIN, 

2010) 

Quando o DASP é extinto, em 1986, suas funções são transferidas para a SEDAP 

(Secretaria de Administração Pública da Presidência da República), que permanece na estrutura 

organizacional do governo federal até 1990. Na reorganização do governo Collor, a SEDAP é 
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transformada em SAF – Secretaria da Administração Federal da Presidência da República tendo 

sido responsável pela política de administração pública até 1995, quando o MARE é criado52. 

(COSTIN, 2010; BRESSER-PEREIRA, 1998d) 

A SAF foi negligenciada53 nos governo Collor e passou por um período de inatividade. 

Ademais, era um mero órgão burocrático que não despertava grande interesse político devido 

à ausência de recursos e representava um assunto de baixa densidade político-eleitoral. Em 

suma, com exceção do período em que o DASP esteve à frente da Reforma Burocrática, o órgão 

nunca desfrutou de grande prestígio e visibilidade, e sua trajetória organizacional foi assinalada 

por muitas mudanças. De fato, seu DNA era a Reforma Burocrática do DASP, e esse traço 

fundamental persistiu até a criação do MARE: 

 

Ao longo dos anos, o Ministério foi mudando de nome e de posição no 

organograma governamental, mas jamais deixou de ser o herdeiro do antigo 

DASP – um herdeiro que se esvaziava de conteúdo à medida que a Reforma 

Burocrática de que o DASP fora o responsável perdia força e sentido; um 

herdeiro que acabou se transformando em mero guardião de normas 

burocráticas, muitas vezes confundidas com privilégios burocráticos. 

(BRESSER-PEREIRA, 1998a: p.320) 

 

Assim sendo, para sinalizar uma mudança de rumo na política para a Administração 

Pública, o ex-presidente Cardoso alocou54 o futuro dirigente do MARE numa área 

governamental de sua afinidade e preferência pessoal, com a elevação de status de uma pequena 

Secretaria da Presidência da República para um Ministério, por iniciativa própria de Cardoso: 

 

Recebi um convite do Presidente Fernando Henrique Cardoso, em dezembro 

de 1994, para assumir o novo Ministério da Administração Federal e Reforma 

do Estado - MARE -, que surgia da transformação, por sua iniciativa, da 

antiga Secretaria da Administração Federal da Presidência da República. Não 

fui eu quem solicitou a mudança de status e de nome do ministério, mas esta 

mudança fazia provavelmente sentido para o presidente: desta forma ele fazia 

um desafio ao novo ministro, e à equipe que iria me ajudar, para que 

enfrentasse a reforma da administração pública e, mais amplamente, do Estado. 

(BRESSER-PEREIRA, 2000: p. 58, grifo nosso) 

  

 Logo, é precisamente nesse momento que se dá o início da formulação da Reforma 

Gerencial:  

                                                           
52 O Ministério sucedeu à extinta Secretaria da Administração Federal – SAF, ampliando suas competências para 

incorporar a coordenação da reforma em atuação transversal sobre o conjunto dos órgãos e entidades da 

administração pública federal.  Medida Provisória n. 813, de 1º de janeiro de 1995 (convertida em Lei n. 9.649, de 

27 de maio de 1998) (FERNANDES, 2010b: p. 149) 
53 Gaetani (2002) e Abrucio (2007) destacam o retrocesso que representou o breve período Collor em termos de 

gestão pública, fato que reforçou a insignificância da pasta. Os impactos negativos da gestão Collor já foram 

discutidos no Capítulo 1 deste trabalho. 
54 Inicialmente, o Ministro Bresser manifestou interesse em ocupar a cadeira do Itamaraty, mas o que afinal não 

se concretizou. Sobre esse ajuste inicial na equipe ministerial de FHC e a posterior alocação de Bresser no comando 

do MARE, ver Leite (2014b: p. 59-61). O Presidente Fernando Henrique também oferece a sua visão dessa 

passagem da montagem do Ministério em Cardoso (2015: p.43-44). 
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As idéias da Reforma Gerencial de 1995 começaram a ser formuladas logo em 

seguida ao convite que recebi do presidente Fernando Henrique Cardoso, em 

dezembro de 1994, para assumir o novo Ministério da Administração Federal 

e Reforma do Estado (MARE), (BRESSER-PEREIRA, 2000: p. 11) 

 

 Assim sendo, para levar a diante a hercúlea tarefa de empreender uma reforma do 

Estado, posteriormente definida nos termos do Plano Diretor como uma reforma de escopo mais 

reduzido, ou seja, uma reforma do aparelho de Estado, o ex-presidente Fernando Henrique já 

enfatizava as diferenças dessa tarefa em relação à propalada ideia de “Estado mínimo” - que 

em nada se assemelhava à missão do MARE – ressaltando a necessidade de construir uma nova 

administração pública que demarcasse distância segura de uma concepção weberiana de 

burocracia, inaugurando, assim, a administração pública  gerencial no Brasil: 

 

A Reforma exigida pelas circunstâncias quando chegamos ao Palácio do 

Planalto era de natureza muito distinta do que simplesmente enxugar a 

máquina pública para obter um Estado mínimo. Eu tinha isso muito claro desde 

a formação Ministério, ao convidar Luiz Carlos Bresser-Pereira para a pasta da 

Administração, que denominamos Ministério da Administração e Reforma do 

Estado (MARE). A proposta do ministro, logo consubstanciada no Plano 

Diretor, seguida por um projeto de emenda constitucional enviado ao 

Congresso em agosto do mesmo ano, procurava reduzir os efeitos negativos da 

burocratização da máquina pública. Longe de representar o ideal weberiano de 

burocracia, nossa administração estava permeada do clientelismo da política 

tradicional e enrijecida pela defesa de interesses da própria corporação de 

funcionários, com menosprezo do interesse público. O ministro defendia, em 

lugar da administração burocrática, corporativa e clientelista, o 

estabelecimento de uma administração empresarial “gerencial”, isto é, pautada 

por critérios de eficiência, e voltada ao atendimento dos cidadãos, que 

substituísse a gestão burocrática. (CARDOSO, 2012: p.560) 

 Na realidade, o tema da reforma da administração pública, conforme discutido no final 

do Capítulo 1, não constava dos compromissos eleitorais do candidato vencedor e era um 

assunto fora do radar dos políticos, não ocupando espaços relevantes em debates públicos à 

época, e que passaria a ter um tratamento diferenciado a partir da criação do MARE: 

 

Estava propondo um tema para o país que jamais havia sido discutido 

amplamente. Que não fora objeto de discussão pública na Constituinte. Que 

não se definira como problema nacional na campanha presidencial de 1994. 

Que só constava marginalmente nos programas de governo. Em síntese, que 

não estava na agenda do país. (BRESSER-PEREIRA, 1998a: p.333) 

 

Logo, a mudança de status da antiga SAF e a nomeação de um Ministro com credenciais 

políticas e acadêmicas suficientes para dar um novo rumo a uma pasta tradicionalmente de 

baixa importância estratégica foi um sinal importante, logo no início do governo, de que haveria 

mudanças na política para a administração pública, ainda que este tópico não tivesse sido um 

compromisso programático do Governo FHC:  
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Um dos primeiros movimentos de demonstração dessa prioridade foi dado 

quando da transformação da então Secretaria da Administração Federal (SAF) 

em novo ministério, que, além das funções tradicionais de gestão da função 

pública, assumiu o papel de coordenador do processo de reforma do aparelho 

do Estado. Junto desse novo ministério, denominado Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado (Mare), foi também instalada a 

Câmara da Reforma do Estado, instância interministerial deliberativa sobre 

planos e projetos de implementação da reforma, e um Conselho da Reforma 

do Estado, integrado por representantes da sociedade civil, com atribuições de 

assessorar essa Câmara nessa matéria. (MARINI, 2002: p. 46) 

 

Em síntese, a tarefa de reorganizar o aparelho de Estado em bases mais modernas e 

racionais, buscando a superação da paralisia anterior em termos de políticas efetivas para a 

melhoria da Gestão Pública brasileira se tornaria a missão essencial no Ministério recém-criado: 

 

A criação do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado - 

MARE, logo no início do atual Governo, a partir da extinta Secretaria da 

Administração Federal, vinculada à Presidência da República, representou um 

significativo avanço e um desafio aos segmentos da burocracia estatal 

preocupados com a perda de qualidade técnica do processo decisório e com a 

inoperância da máquina administrativa. A inclusão da reforma da 

administração pública na agenda prioritária do Governo era um 

reconhecimento dessa situação e abria a possibilidade de reposicionar o MARE 

como um Ministério criativo, atuante e com uma importante missão a cumprir 

na reestruturação do Estado. (MARE, 1997b: p. 12) 

 

Nesse sentido, segundo Martins (2002: p.274-75), a estrutura do MARE era 

caracterizada pela atuação de duas Secretarias que dividiam a coordenação de diferentes 

missões: uma, relacionadas à reforma institucional: a Secretaria da Reforma do Estado (SRE); 

e a outra, responsável pela gestão-meio: a Secretaria-Executiva. Esta última, em razão de se 

ocupar de funções mais tradicionais, vinculadas ao paradigma da administração pública 

burocrática, foi ocupada por alguém que já trazia experiência na máquina federal, inclusive 

tendo exercido um cargo de liderança anteriormente, como ilustra este depoimento: 

 

Eu cheguei [no MARE] por meio do Bresser. Eu fui orientanda dele no 

mestrado, e eu trabalhava e já morava em Brasília. [...] Eu estava no Ministério 

da Previdência, como Secretaria Adjunta de previdência complementar, mas 

eu estava já há 7 anos em Brasília quando ele [Bresser] me ligou. E teve muito 

a ver com o meu perfil a minha ida para este posto porque eu sabia lidar com 

a máquina, eu tinha um conhecimento de como funcionava a máquina federal. 

Ele [Bresser] conhecia muito de gestão pública, mas não conhecia tão bem a 

máquina federal. (ENTREVISTADO n° 4) 

 

Em relação à interação e integração entre às diversas estruturas do Ministério, havia 

uma separação nítida entre os segmentos da reforma propriamente dita, baseados na lógica da 

inovação, e outros da manutenção dos sistemas administrativos de governo, baseados na lógica 

do controle e da centralização. Internamente, do ponto de vista operacional, o MARE, ao 

absorver as funções da antiga SAF, ficou responsável pela emissão da folha de pagamentos dos 
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servidores federais e a normatização das rotinas de pessoal, de compras e licitações, de 

manutenção predial e de aquisição e manutenção de equipamentos de informática, abrangendo 

todos os órgãos da administração federal. (FERNANDES, 1999; MARTINS, 2002) 

Ainda acerca da estruturação interna do MARE, fator decisivo para o avanço da agenda 

da Reforma foi a criação de um espaço institucional específico destinado à formulação e 

implementação de projetos inovadores. Ademais, a organização do gabinete do Ministro, que 

era munido de informações e impulsionado para a divulgação das diretrizes da Reforma 

Gerencial, foi importante para solidificar uma estrutura direcionada para posicionar um tema 

novo na agenda política do Brasil: 

 
A criação da Secretaria da Reforma do Estado dentro da estrutura do MARE 

fortaleceu a orientação no sentido de uma atuação do ministério voltada para 

fora, inclusive com a formulação de um conjunto de projetos de direcionados 

para a reforma. [...] além disso, foi criada junto ao gabinete do ministro uma 

assessoria de informações institucionais para atuar na divulgação das políticas 

e projetos do ministério. Esta assessoria podia contar com um acesso 

privilegiado ao ministro e a todos os setores do ministério para produzir um 

fluxo permanente de informações que eram oferecidas ao público externo por 

meio de publicações, correio e canais não-convencionais como a Internet. 

(FERNANDES, 1999: p. 14) 

 

Portanto, o lócus institucional dentro do MARE diretamente responsável pela 

propositura e implementação das propostas de inovação em termos de Reforma do Estado 

propriamente ditas era a Secretaria de Reforma do Estado (SRE), que operava inicialmente 

através de um pequeno núcleo de servidores, ao contrário de outros órgãos internos do 

Ministério, como ilustram essas passagens: 

  
Em março de 1995 o MARE já estava operando. A Secretaria da Reforma do 

Estado era a unidade dentro do MARE que tinha atuação mais central sobre 

esta trajetória de reforma institucional. A SRE era estruturada sob programas 

e projetos sob a liderança de Ângela Santana, uma Secretária com perfil ativo 

e empreendedor. (MARTINS, 2002: p.239) 

 
Esse núcleo do “novo” era muito pequeno, era muito pouca gente. Esse núcleo 

inicial era muito reduzido. As outras Secretarias tinham dezenas, quase uma 

centena de funcionários. Mas nós no início éramos quatro pessoas. Era a 

Ângela Santana, que tinha muito do perfil de trabalhar essa coisa do “novo”. E 

num primeiro momento três pessoas compõem a equipe dela: eu, o Pedro Faria, 

e o Ciro. O Pedro e o Ciro eram pessoas da carreira de gestor, da primeira 

turma, pessoas muito preparadas, com bastante background em Administração 

Pública. (ENTREVISTADO n°1) 

 

 Um ex-servidor, que integrou esse primeiro núcleo abrigado na SRE, nomeia alguns 

outros integrantes desse grupo inicial que permaneceu no MARE posteriormente: 
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Era como se fosse um staff inicial, era um núcleo de concepção da Reforma. 

Então eu fazia parte desse staff, que tinha acesso direto ao Ministro e aos 

secretários. Alguns de nós se tornaram secretários, como o Gilberto Guerzoni, 

que ficou pouco tempo, depois ele saiu. Mas era o staff mais imediato, mais 

próximo ao ministro. E desse grupo inicial de gestores governamentais, uma 

parte ficou até 1998, acompanhando todo o projeto: Pedro Farias, Ethel 

Capuano e Jadir Proença, que se agregou à equipe um pouco depois. 

(ENTREVISTADO n°2) 

 

Para além do núcleo pioneiro abrigado na SRE, a partir de uma interpretação mais 

informal de um ex-servidor do Ministério, é possível visualizar uma descrição das duas “partes” 

do MARE, a partir das suas funções essenciais: 

 

O MARE é uma combinação curiosa: tinha o “MARE 1” e o “MARE 2”. Tinha 

o MARE tradicional, que era a velha SAF, que cuidava do dia-a-dia da 

administração pública, no velho paradigma, e tinha a SRE, que tinha como 

proposito pensar o futuro do Estado e da Administração Pública no Brasil, 

dentro do mesmo ministério. Então, tinha um pouco essa dupla faceta. E eu fui 

para essa equipe que cuidava de pensar essa nova estratégia de reforma. E esse 

era um dilema curioso, que com muita dificuldade ele foi enfrentado ao longo 

do tempo, que era, dentro do próprio MARE, você fazer entender a necessidade 

de pensar o novo. Porque o dia a dia do velho modelo de gestão pública 

ocupava muito os dirigentes, para tocar as atividades, a estruturação 

administrativa, a tecnologia de gestão, de recursos humanos, isso ocupava um 

tempo muito grande, de determinadas áreas do MARE. E tinha lá um grupo 

muito pequeno, que estava lá pensando um pouco o futuro. (ENTREVISTADO 

n°1) 

 

 Nessa mesma perspectiva, um outro antigo servidor do MARE descreve essa clivagem 

do Ministério, apontando também que a coexistência dessas duas diferentes esferas dentro do 

mesmo órgão nem sempre era pacífica:  

 
There were two sides to this ministry. The conservative one was the remains 

of the former federal administration secretariat, which is in fact, the remains of 

the old department of civil services back to the ’30s. There was a heritage of 

conservatism, formalism, etc. At the same time the Ministry of State Reform 

had another side that was the Secretariat of the State of the Reform—which 

was the opposite. It was the innovation, openminded people. And of course, 

the combination of these two different elements was very problematic in many 

instances. (MARTINS, 2010: p. 5) 

 

 Acerca das consequências dinâmicas dessa divisão de funções dentro do MARE, esse 

trecho de um depoimento elucida com um exemplo a ação de um Secretário do MARE que 

atuou no sentido de agir de modo integrativo ao buscar “mediar” equipes com perfis distintos:  

 

Nesse ponto [mediar os conflitos entre as equipes mais operacionais e os 

encarregados de promover mudanças], o [Luiz] Capella teve um papel 

fundamental: ele era funcionário de carreira (era do IPEA), ele era da 

Administração Pública "antiga". Então, ele fazia essa mediação, ele fazia um 

"meio de campo” com a equipe anterior que cuidava de recursos humanos. 

Tanto assim que, embora ele ficasse no colegiado gerencial, ele 

constantemente ia visitar os seus coordenadores gerais, suas as equipes. Ele 
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realmente gerenciava o seu pessoal, nessa parte de relações humanas. 

(ENTREVISTADO n°8) 

 

 Todavia, ainda que houvesse uma divisão de trabalho, nem sempre tão clara, em razão 

da natureza das atividades a serem desempenhadas pelas diversas Secretarias e órgãos do 

MARE, a SRE, responsável pelos novos projetos, mantinha contato próximo e necessitava de 

suporte e apoio de todo o Ministério para poder levar adiante as propostas de inovação, não 

podendo ser considerada uma parte estanque ou isolada das demais, uma vez que a cooperação 

e ação conjunta de vários times era também necessária:  

 
The Secretariat of the Reform was a small team, headed by Ângela Santana. 

[…] and so, the division was sort of one team taking care of the new things, 

the new projects; and the rest, along with the old. They kept a more traditional 

organization, even though, in reality, this split was not so strict. The Secretariat 

for Reform had all the time to make contact with the other secretariats. And 

most of the innovation projects on the “old” side of the ministry were 

developed with support or even with the management of people from the other 

secretariats. So, in the real day-to-day activities, the standard was a merger of 

teams from different areas. And I would say that the roles were not so clearly 

defined because when we developed a new idea, for example, a team was 

formed taking people from different areas. Without a formal activity—just, 

you know, Angela picked up the telephone, the Minister picked up the 

telephone. “We need your help.” So, everybody sat at a table and began to 

work as a single team. (FERNANDES, 2010a: p. 13) 

 

Portanto, durante o primeiro mandato do Presidente FHC, foi estabelecido que o MARE 

seria a pasta ministerial responsável pela formulação de políticas e diretrizes para a reforma e 

modernização do aparelho de Estado, a execução de projetos e programas de reforma 

administrativa e a coordenação, normatização e execução de ações no âmbito dos sistemas de 

recursos humanos, modernização administrativa, informações e serviços gerais. Ou seja, as 

atribuições formais do Ministério compartilhavam tanto funções de inovação e mudança 

institucional como a execução de rotinas administrativas. (MARE, 1997b; FERNANDES, 

1999; COSTIN, 2010; FERREIRA COSTA, 2002) 

 

2.2 A equipe do MARE 

 

Esta seção analisa a composição da equipe do MARE, iniciada imediatamente após a 

decisão de constituição do Ministério. Assim, analisaremos como se deu a composição desse 

grupo a partir dos depoimentos de ex-servidores, discutindo em que medida esse grupo 

constituiu-se numa comunidade de especialistas - mais conhecida literatura internacional sob a 

forma conceitual de “comunidade epistêmica”, na concepção de Peter Haas (1992) - capaz de 

formular e defender os pressupostos fundamentais da Reforma Gerencial. 
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Nesse contexto, Gaetani (2005) afirma que, no começo do governo Fernando Henrique 

Cardoso (1995), alguns países desenvolvidos já experimentavam as ideias e práticas derivadas 

da New Public Management, mas no Brasil não havia ainda nenhuma evidência de que um 

movimento reformista baseada naqueles conceitos pudesse ocorrer porque, entre outras razões, 

a comunidade acadêmica brasileira de Administração Pública era frágil e desarticulada.  

Assim, não havia condições de estabelecer e sustentar um debate público sobre o tema 

- e ainda havia um desconhecimento generalizado sobre as experiências de reformas gerenciais 

que estavam ocorrendo internacionalmente. Para suprir essa insuficiência, era necessário então 

organizar um grupo minimamente coeso em torno de ideias fundamentais que alicerçavam o 

projeto reformista liderado pelo MARE. Desse modo, segundo Gaetani (2003: p.36) e Capella 

(2004), o ex-ministro Bresser Pereira praticamente “fundou” uma comunidade de especialistas 

em torno de uma agenda de mudanças no aparelho de Estado: 

 

Na formação do MARE, o legado institucional das estruturas anteriores não se 

colocou como fator de restrição para a nova política de administração pública, 

uma vez que não se formou, ao longo do tempo, uma comunidade orgânica em 

torno dessa política específica. Na ausência dessa comunidade, as questões 

relativas à política de administração pública foram tratadas de forma 

incremental, longe da atenção pública, por meio do desenvolvimento de ações 

fragmentadas e esparsas. (CAPELLA, 2004: p.173) 

 

De fato, antes da existência do MARE, essa comunidade de especialistas encontrava-se 

desorganizada, e não havia uma comunidade epistêmica no campo da Administração Pública 

que fosse capaz de unificar e centralizar os debates e as iniciativas de políticas de reforma. Essa 

lacuna trazia prejuízo direto para a formulação e circulação de ideias e políticas específicas para 

a gestão pública, o que seria revertido após a constituição de um grupo relativamente 

homogêneo e unificado, reunido no MARE ao redor de uma proposta clara e com sentido de 

agenda representada pela Reforma Gerencial. 

 

2.2.1 Composição e dinâmica da equipe  

 

A movimentação para o recrutamento da equipe do MARE deu-se de modo ágil e sem 

maiores conflitos internos, algo não exatamente corriqueiro no modelo brasileiro de 

“presidencialismo de coalizão”, no qual se partilham os cargos em troca de apoio político. 

(GAETANI, 2000) O que se depreende é que os integrantes do MARE, em especial aqueles 

vinculados diretamente ao Ministro, apresentavam um perfil relativamente homogêneo – em 

função do pertencimento à rede pessoal de Bresser Pereira na FGV - o que minimizou conflitos 

e agilizou o processo de formação do Ministério: 
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O MARE se lançou como domínio da política pública desde o começo do 

governo e se estruturou rapidamente a partir de colaboradores de Bresser 

ligados à FGV de São Paulo e de quadros da burocracia governamental de 

Brasília, dentre os quais estava um grupo de gestores que desempenhou papel 

relevante na equipe de transição do governo.  (MARTINS, 2002: p.238) 

 

 Conforme já discutido, o tema encampado pelo MARE era novo no país e não estava 

entre os principais compromissos eleitorais do Presidente eleito. Todavia, de acordo com a 

narrativa do ministro Bresser em um trabalho importantíssimo sobre essa passagem da história 

do MARE, “Fernando Henrique observou que essa Reforma não estava na agenda, que não 

fizera parte dos compromissos de sua campanha. Não me impediu, entretanto, de dar os 

primeiros passos em direção à ela”. (BRESSER-PEREIRA, 2010: p.180, grifo nosso). Essa 

passagem ilustra a posição inicialmente cautelosa, por um lado, mas de confiança na capacidade 

do Ministro e do Ministério, por outro, adotada por Fernando Henrique. Tal posicionamento foi 

explicitamente manifestado em seu “diário de memórias” da Presidência, onde deixa claro, em 

uma passagem de fevereiro de 1995, seu ceticismo moderado acerca de algumas nomeações de 

Bresser no MARE, mas que afinal foram mantidas, sugerindo mais tempo de amadurecimento 

para os assuntos sob responsabilidade do MARE: 

 
Quero dizer também que, através do Clóvis [Carvalho] fiz saber ao Bresser que 

as pessoas que estavam sendo nomeadas para as secretarias de reorganização 

do Estado e para a Secretaria Executiva, embora competentes, não tinham a 

força necessária para o desempenho destas funções no momento em que 

vivemos. Ele deposita imensa confiança nos seus auxiliares imediatos, insistiu 

e os manteve. Vamos ver, com a evolução do tempo, o que acontecerá nesta 

área. (CARDOSO, 2015: P.55) 

 

 Acerca da caracterização do Ministério, merece destaque o fato de que algumas posições 

do MARE estavam com os profissionais que já possuíam prévias experiências inovadoras no 

governo federal. É interessante observar que na SRE, conforme descreve um depoente, o perfil 

profissional de trajetória aponta para uma tendência de abrigar no MARE servidores já testados 

em experiências anteriores de promoção de inovações55 no governo, o que seria essencial para 

dinamizar os trabalhos daquele órgão do MARE: 

 
[... eu entro para o MARE nessa época, e logo no início, eu fui dos primeiros 

integrantes da equipe, quando se cria a SRE [Secretaria de Reforma do Estado] 

e eu começo a trabalhar. Eu vou pra lá indicado, à época pela Cláudia Costin, 

que trabalhou comigo no SERPRO. Então, a gente já tinha tido uma 

experiência muito interessante na condução do modelo de gestão lá no 

                                                           
55 Gaetani (2002: p. 6) também reforça esta visão, uma vez que havia um nítido papel de centralidade desses 

especialistas em administração pública na formulação da política de reforma concentrada na SRE: “The Secretary 

of State Reform concentrated a creative group of public administration experts. They played an influential role in 

the policy design stage.” 
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SERPRO, nessa perspectiva de gestão para resultados. (ENTREVISTADO 

n°1, grifo nosso) 

 

Nesse sentido, um ex-servidor do MARE alega que havia então um grupo pequeno de 

funcionários que estiveram que apresentavam traços característicos, e que estavam afinados 

com o propósito modernizador de trabalhar com inovação na Gestão Pública, que afinal era a 

missão principal do Ministério: “a small group of well qualified career civil servants, in general, 

inspired by the idea of modernizing, improving and implementing innovations56 in public 

administration.” (FERNANDES, 2010a: p.1) 

  Ademais, no processo de composição dos quadros do MARE, para além da incorporação 

de perfis com trajetórias de atuação com inovações, houve também o encorajamento para 

promover uma integração entre servidores que já operavam na burocracia federal com aqueles 

vindos do mundo acadêmico, e também com os funcionários que já trabalhavam na estrutura 

anterior da SAF. Assim narra Fernandes, que também fez parte desse grupo pioneiro e era 

egresso das carreiras do serviço civil federal: 

 

A group of about 10 people formed the initial nucleus that took the most 

important positions in the new ministry. Me and three or four colleagues from 

the Ministry of Social Security belonged to this initial group. We were invited 

because we were young professional civil servants but also we had 

experience with some innovative initiatives in the Ministry of Social 

Security. We had taken part in a project to create performance indicators 

of Social Security. This was important so that our names were remembered. 

Bresser was looking for young people from the ‘administrative machine’ to 

help him to take control of things from the very beginning. He encouraged a 

mixture of this civil servant group with people from university and with 

those who were already working in the Secretariat. So, there were three 

kinds of people, recruited from different locations to form a new team and this 

was the core of the Ministry. (FERNANDES, 2010a: p.1, grifo nosso) 

  

De fato, além da parte da equipe do MARE originária da FGV de São Paulo, houve 

interesse em recrutar pessoal da burocracia federal, que foi considerada de bom nível técnico 

pelo ministro Bresser apesar do estigma que pairava sobre o funcionalismo público, nicho onde 

se vislumbrou a oportunidade de aproveitar no MARE os bons quadros disponíveis em Brasília: 

“I knew that we had a good civil service, we had very good civil servants in Brazil, in Brasilia. 

The story that Brazil has poor civil servants is just wrong. So I tried to use as many local people 

as I could”. (BRESSER-PEREIRA, 2011: p.15) Desse modo, o MARE visava absorver 

servidores públicos aptos a atuar de modo transversal e flexível, uma característica típica da 

                                                           
56 “O Ministro se empenhou na montagem de uma equipe com perfil diversificado, que agregava administradores 

públicos com formação acadêmica, jovens servidores públicos de carreira e ex-dirigentes com experiência 

gerencial em programas e na direção de entidades descentralizadas da administração indireta”. (FERNANDES, 

2010b: p.149) 
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carreira de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG). Para tanto, 

houve então um convite para um grupo de servidores, que estavam também vinculados a outros 

Ministérios: 

 

O Bresser, por meio do Sérgio Cutolo [Ministro da Previdência] tomou 

conhecimento da existência da carreira de gestores governamentais, que era 

uma carreira que na época tinha um contingente pequeno trabalhando em 

algumas áreas (só havia tido um concurso até então). Então, ele [Bresser] fez 

um convite para pessoas da Previdência, extensivo a qualquer gestor 

governamental que tivesse interesse, para que se reunissem com ele no MARE, 

numa reunião aberta, logo no início de janeiro [de 1995]. Então nós fomos a 

essa reunião, ele [Bresser] apresentou algumas ideias do que ele queria fazer, 

e destacou que ele queria trabalhar com servidores de carreira. 

(ENTREVISTADO n°2) 

 

Foi no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília, onde foi instalado o 

governo de transição, que o futuro ministro [Bresser] tomou conhecimento 

dessa carreira, criada em 1989 e, naquela época, em processo de extinção. 

Sérgio Cutolo dos Santos, então Ministro da Previdência (Governo Itamar) e 

já escolhido por FHC para presidir a Caixa Econômica Federal, foi quem 

agendou o encontro dos gestores com o ministro Bresser Pereira, da qual 

participei juntamente com Cláudia Costin, que viria a ocupar, posteriormente, 

o cargo de Secretária-Executiva do MARE. (SANTANA, 2015: p. 53) 

 

Assim, identificados esses nichos de servidores públicos com um perfil que era aderente 

à proposta de atuação do MARE, seria fundamental para o sucesso dos objetivos da Reforma 

aproximar-se também dos servidores de carreira que já estavam estabelecidos no governo 

federal, especialmente os da carreira57 de gestor governamental, estabelecida em 1989, e que 

naquele momento havia realizado apenas um único concurso, e que depois foi descontinuada. 

Com a sinalização de que o MARE poderia, com a reforma administrativa, ajudar a retomar e 

consolidar esse segmento do serviço civil federal, havia a expectativa de amenizar as 

inseguranças que rondavam os servidores dessa carreira: 

  
[...] o fato é que houve esse recrutamento informal, junto aos gestores 

governamentais, a partir da ideia de que ele faria a reforma administrativa. Na 

nossa cabeça havia uma preocupação de que essa experiência também 

resultasse em uma consolidação da carreira de gestor governamental, que de 

alguma maneira isso ajudasse a carreira. (ENTREVISTADO n°2) 

 

Houve, então, uma aproximação promovida diretamente pelo ex-ministro Bresser, para 

trazer integrantes desse segmento do serviço civil para integrar os quadros do MARE e 

conquistar o seu apoio, visando também o fortalecimento daqueles quadros, já que era um 

momento de incerteza e fragilidade em razão das descontinuidades que aquela carreira havia 

enfrentado em anos anteriores: 

                                                           
57 Sobre essa carreira, ver o trabalho de Cruz (2010). 
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Embora sabendo que seus membros poderiam reagir negativamente às novas 

ideias, transformei imediatamente essa carreira no centro das minhas atenções 

em relação aos recursos humanos para a Reforma. A primeira coisa que fiz, 

ainda no processo de recrutamento de pessoal para formar a equipe [do 

MARE], foi realizar uma reunião com cerca de 30 gestores para expor-lhes as 

ideias de reformas e convidá-los para participar. Eles ficaram surpresos com 

minha iniciativa, porque o sentimento geral entre eles era o de que sua carreira 

fora abandonada já que só havia sido feito um concurso, em 1989. (BRESSER-

PEREIRA, 2010a: p.193) 

 A partir desse gesto de aproximação e com a manifestação de interesse em revitalizar a 

carreira, inicia-se uma tendência importante de valorização, que posteriormente se 

concretizariam em medidas reais para mudar regras e retomar58 concursos regulares: 

 

When Bresser knew about these people, their stories, he became very interested 

in trying to work with them. He had recruited a lot of them to work; he liked 

the idea and revitalized it. He changed some specific rules of the career and 

put it forward to develop. He created a lot of exams during his administration 

at MARE. (MARTINS, 2010: p. 5) 

A maior nossa preocupação era que o ministro abrisse novos concursos, que 

ele decidisse que a carreira ia existir, a preocupação era que a carreira se 

consolidasse, que ela passasse a existir e tivesse um papel real. A questão de 

salário nem chegava a se colocar, porque primeiro a gente tem que existir, o 

resto a gente pensa depois. E quando entrou a segunda ou a terceira turma de 

EPPGGs, o fato é que aí já existia uma decisão do MARE de abrir concursos 

anuais para a carreira, então já era uma situação bem mais segura. 

(ENTREVISTADO n°2) 

 

 De fato, a carreira de gestores federais foi privilegiada como um segmento estratégico 

de recrutamento para os quadros do MARE. Nesse sentido, é interessante observar o caso de 

um antigo colaborador do MARE que narra que, ao tomar conhecimento do conteúdo Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho de Estado, que introduzia novas tecnologias gerenciais na 

Administração Pública, teve seu interesse despertado pelas atividades do MARE e, mesmo 

estando em uma outra posição profissional na Presidência da República, escolhe mudar para 

tentar trabalhar no MARE. Para tanto, ao ter frustrada sua tentativa de engajamento direto na 

equipe, decide ingressar na carreira de gestores por via de concurso público e, após aprovado 

em posição confortável, opta deliberadamente pela lotação no MARE: 

 
When I first saw the plan, […] in the perspective of the near future, and all 

these new improvements and new managerial technology, I became very 

enchanted with that plan. I made a decision when I read that: I’m going to 

work with Bresser. And I quit my job in the Presidency and I went to work 

with him in MARE. It took me a whole year to move to MARE, because I went 

there to bring my CV and nobody talked to me. I became very disappointed. 

Then I took an exam. One of the things Bresser was doing was revitalizing this 

career of public managers, specialists in public management and public policy. 

The same year they opened a public exam for this career. I took that and passed 

                                                           
58 A retomada de concursos públicos anuais e uma nova política de recursos humanos elaborada pelo MARE serão 

discutidas ao final desde Capítulo. 
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and I became one of them. My rank allowed me to choose where I wanted to 

work, and I decided I’m going to work at the Ministry of Federal Reform. 

(MARTINS, 2010: p.5) 

 

 Nesse sentido, os novos gestores, que passaram a ingressar no primeiro concurso já 

promovido sob o comando do MARE, a partir de 1996, também eram selecionados para o 

trabalho no MARE após as etapas de seleção e formação na carreira, como afirma um ex-

servidor do Ministério que atuava na SRE e ajudava nesse recrutamento específico:  

 
E depois veio o Humberto Falcão, que tinha acabado de passar no concurso de 

gestor público, e eu fui o orientador do grupo dele que estava fazendo o 

trabalho final na ENAP, que era uma análise institucional da ESAF, e aí ele se 

interessa muito pela agenda da reforma. E eu o convido para ir trabalhar no 

MARE comigo, ele e mais alguns gestores dessa turma. A gente fazia muito 

isso: a gente entrevistava, e a cada nova turma de gestores que estavam se 

formando, a gente selecionava aqueles que considerávamos os melhores para 

trabalhar no MARE. (ENTREVISTADO n°1) 

 

 Em suma, percebemos que havia algumas características comuns na equipe do MARE. 

Todavia, um ex-servidor aponta também algumas limitações verificadas, especialmente no 

âmbito intragovernamental, fato que reforçava a necessidade de um grupo capaz de se aglutinar 

e sustentar uma posição de defesa das propostas, o que foi um atributo essencial valorizado pelo 

dirigente do MARE, como fica claro nesse depoimento: 

 
Vários elementos eram comuns na maior parte da equipe: idealismo, 

compromisso com o serviço público e um senso de missão. Também havia 

alguma ingenuidade em relação às dificuldades a serem enfrentadas, incluindo 

carência de apoio dentro do próprio governo. Bresser não parecia buscar algum 

conhecimento ou habilidade específica, mas valorizava sobretudo a atitude e o 

engajamento das pessoas em relação às suas propostas. (ENTREVISTADO 

n°9) 

 

 Nesse sentido, percebemos que havia uma forte necessidade de engajar os servidores do 

MARE no projeto de sustentação da Reforma Gerencial. Para avançar nesse intento, o MARE 

procurou instituir na sua dinâmica interna métodos de planejamento por objetivos, 

gerenciamento por projetos e colegiados de gerentes e de secretários para estimular a integração 

e o compartilhamento de informações. (FERNANDES, 1999: p.15) Para isso, foi importante o 

estilo de debates e de tomada de decisões que o ex-ministro Bresser Pereira instituiu no 

Ministério, essencialmente horizontal, participativo e inclusivo, e que visava uma maior 

integração para promover uma sinergia entre os vários segmentos dentro do MARE, não apenas 

no nível de Secretariado do Ministério, mas também abarcando outros níveis hierárquicos para 

ampliar o debate interno e a interação dos diversos servidores: 
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[...] os principais assessores e todos os secretários participavam, com o 

Ministro, de reuniões semanais, denominadas “reuniões do colegiado”, nas 

quais todas as questões eram debatidas, tanto do novo quanto da rotina. Os 

debates não se restringiam a relatos; as questões eram submetidas ao escrutínio 

de todo o grupo. Essa sistemática também era adotada na discussão interna dos 

grupos responsáveis pela elaboração das propostas referentes ao Plano Diretor. 

(SANTANA, 2015: p.54) 

 

 Logo, o MARE instituiu um sistema de acompanhamento dos projetos prioritários do 

Ministério, e também uma dinâmica de trabalho baseada em colegiados de dirigentes, a partir 

dos escalões superiores, a qual conferia maior agilidade e transparência ao processo decisório, 

favorecendo a integração das políticas desenvolvidas pelo Ministério ao trabalhar num 

perspectiva mais transversal. (MARE, 1997b: p.13) Ademais, havia ainda o envolvimento 

direto do dirigente máximo do MARE em algumas dessas reuniões, que visavam fomentar a 

discussão de ideias no momento em que a Reforma também era formulada, numa perspectiva 

de abertura e inclusão de várias camadas hierárquicas do Ministério: 

 
O Ministro Bresser instaurou aquela sala coletiva, onde todos os secretários 

sentavam na mesma sala. [...] então sentava ele, o secretário executivo e todos 

os secretários e a presidente da ENAP, que era uma entidade vinculada. Então, 

ali já era um celeiro importante de conversas e interação. E sistematicamente 

ele também reunia um grupo abaixo do secretários, ele chamava os diretores e 

coordenadores gerais, é como se chamasse os DASs 6, 5 e 4. Então, era um 

grupo de cerca de 40 pessoas que ele reunia uma vez por mês mais ou menos 

sempre na ENAP, porque ele fazia questão de prestigiar a Escola e ele passava 

uma manhã lá praticamente dando aula para este grupo e pondo aquelas ideias 

em discussão, e ao mesmo tempo elaborando a proposta para o Brasil.  

(ENTREVISTADO n° 10) 

 

[...] eu consigo avaliar muito atuação do Bresser "para dentro": ele era um 

chefe muito hábil, que sabe gerenciar pessoas. Tinha aquele "colegiado 

gerencial", que era uma grande sala no sétimo andar [do MARE], no qual 

sentavam o Ministro e todos os Secretários. Então, essa ideia de que cada 

secretário fica no seu andar, junto com os seus subordinados, ele [Bresser] 

desfez, pois o Ministro sentava com os Secretários na mesma sala e a equipe 

do secretário no andar correspondente à Secretaria. E com essa organização, 

ele conseguia trabalhar melhorar a interface das várias das políticas do MARE. 

(ENTREVISTADO n°8) 

 

 Portanto, predominava entre a equipe do MARE uma dinâmica informal que visava o 

engajamento do grupo ministerial nos objetivos e discussões internas, buscando também o 

compartilhamento na tomada de decisões e o envolvimento coletivo na busca de soluções:  

 

Team members recalled the informal work style at MARE. Bresser-Pereira 

encouraged working groups to brainstorm solutions. Such groups usually 

included a cross section of people from within MARE, along with advisers 

from other ministries. Bresser-Pereira assigned each group a particular 

problem and met with the members a few days later to evaluate solutions. He 

also asked team members to share in decision-making. (MAJEED, 2012: p. 5) 
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 Em suma, a constituição da equipe do MARE, numa perspectiva de integrar diferentes 

perfis a partir do recrutamento em diferentes nichos foi uma etapa fundamental da história da 

constituição do Ministério e para a sustentação técnica e política da Reforma Gerencial, 

podendo esse grupo também ser analisado através de algumas características bastante peculiares 

que serão discutidas a seguir. 

 

2.2.2 Uma comunidade epistêmica no MARE 

 

O papel das comunidades epistêmicas nas políticas públicas aparece de modo clara ao 

analisarmos o perfil e algumas ideias compartilhadas por ex-servidores do MARE em seus 

depoimentos. Conceitualmente, numa tradução livre do conceito original, segundo Haas (1992: 

p.2-4), essas comunidades epistêmicas são “redes de profissionais e especialistas que 

reivindicam autoridade intelectual sobre políticas públicas específicas e, sobretudo, 

compartilham um conjunto de ideias e crenças normativas e objetivos de políticas”. No original, 

que contempla uma definição bem mais ampla, os quatros atributos que caracterizam as 

comunidades epistêmicas são elencados a seguir: 

 
An epistemic community is a network of professionals with recognized 

expertise and competence in a particular domain and an authoritative 

claim to policy-relevant knowledge within that domain or issue-area. 

Although an epistemic community may consist of professionals from a variety 

of disciplines and backgrounds, they have (1) a shared set of normative and 

principled beliefs, which provide a value-based rationale for the social action 

of community members; (2) shared causal beliefs, which are derived from their 

analysis of practices leading or contributing to a central set of problems in their 

domain and which then serve as the basis for elucidating the multiple linkages 

between possible policy actions and desired outcomes; (3) shared notions of 

validity- that is, intersubjective, internally defined criteria for weighing and 

validating knowledge in the domain of their expertise; and (4) a common 

policy enterprise- that is, a set of common practices associated with a set of 

problems to which their professional competence is directed. (HAAS, 1992: 

p.3, grifo nosso) 

 

 Em complemento à definição formal mencionada acima, Haas destaca que os atributos 

que revelam e conectam uma comunidade epistêmica estão relacionados, sobretudo, a um 

“estilo comum de pensamento” e a um compartilhamento de crenças relacionado à 

aplicabilidade de formas particulares de conhecimento: 

   
By our definition, what bonds members of an epistemic community is their 

shared belief or faith in the verity and the applicability of particular forms 

of knowledge or specific truths. Our notion of "epistemic community" 

somewhat resembles Fleck's notion of a "thought collective"- a sociological 

group with a common style of thinking. It also somewhat resembles Kuhn's 

broader sociological definition of a paradigm, which is "an entire constellation 
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of beliefs, values, techniques, and so on shared by members of a given 

community" (HAAS, 1992: p.3-4, grifo nosso) 

 

Em adição, ainda do ponto de vista conceitual acerca das comunidades epistêmicas, a 

definição de Rose (1991: p.16) também vai no mesmo sentido da de Haas, ao destacar a 

importância e a centralidade do conhecimento dos experts como instrumento fundamental de 

validação da sua autoridade, ainda que em situações nas quais estejam investidos em posições 

oficiais no poder governamental: “Even though many members of an epistemic community may 

be employed by government, their authority does not depend upon votes or official position, 

but upon claims to expert knowledge.” 

Assim, sustentamos aqui que a equipe do MARE constituiu verdadeira “comunidade 

epistêmica” nesses termos conceituais. De fato, conforme brevemente discutido, trata-se de um 

conceito relevante que pode ser usado para explicar a disseminação de ideias em comunidades 

nacionais de políticas, segundo a definição de Peter Haas (1992). No caso em análise, é evidente 

que as políticas públicas são abrangentes e complexas, especialmente no contexto de ruptura e 

inovação que o MARE operava, o que naturalmente requeria conhecimentos e informações 

especializados, reforçando a necessidade de uma equipe de alto nível técnico e que 

compartilhasse um mesmo olhar renovado sobre a burocracia e seu papel: “No MARE, é 

importante assinalar que o próprio ministério se constituiu enquanto uma comunidade de 

especialistas, no qual indivíduos apresentam suas ideias e se empenham na defesa de suas 

propostas.”  (CAPELLA, 2004: p.150) 

Então, pode-se afirmar, de acordo com Haas (1992), que essas comunidades também 

partilham um acervo de ideias e de um embasamento de know-how em comum. Ademais, no 

interior dessas comunidades, esse conhecimento acumulado e compartilhado não é estático ou 

imutável, estando sujeito às mudanças e adaptações que podem acontecer em função dos 

debates e discussões que conduzem ao aprimoramento de idéias e busca por novos consensos. 

Desse maneira, ao compartir de valores e experiências acerca de uma temática específica, os 

atores - aqui entendidos como os quadros que compõem o MARE - podem se movimentar para 

a defender algumas políticas referentes à uma determinada agenda de objetivos e valores 

comungados. 

 Nesse sentido, no caso em tela, verificamos que a equipe constituída no MARE se 

encarregaria, sob a liderança política e intelectual do ex-ministro Bresser Pereira, de também 

difundir e sustentar os projetos e propostas da Reforma Gerencial, uma vez que: “O debate 

nacional sobre a Reforma Gerencial foi um debate de verdade. Eu e a minha equipe fizemos 

conferências no Brasil inteiro. Eu estava na imprensa todos os dias.” (BRESSER-PEREIRA, 
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1999: p.12) Então, a difusão da Reforma tornou-se uma estratégia central e absolutamente 

essencial, uma vez que, se até mesmo alguns conceitos e terminologias específicas e que eram 

novos, inclusive para os próprios quadros do MARE, a necessidade de espalhar ao máximo as 

ideias e propostas da Reforma Gerencial constituiu uma das linhas de ação mais importantes 

naquele momento e envolveu diretamente a equipe do MARE, a qual contava com o aval do 

Ministro para promover essas iniciativas de propagação: 

 
Isso era uma coisa muito presente na rotina do MARE. Como havia o Plano 

Diretor, diretrizes e até um vocabulário próprio da Reforma que havia sido 

cunhado na época, boa parte do esforço dentro e fora do MARE era ‘doutrinar’: 

passar para as pessoas os conceitos e as diretrizes. Então, nesse aspecto, era 

um ministério muito voltado para esse tipo de sensibilização. Eu pessoalmente 

trabalhei muito nisso: para você ter uma ideia, eu devo ter feito de 40 a 50 

palestras, num cálculo conservador, pois a diretriz do Ministério era nunca 

recusar nenhum convite para palestras, entrevistas, escrever artigos. O 

próprio Bresser, e eu me lembro dele dizendo isso em reuniões: “Olha, todos 

estão autorizados a falar em nome do Ministério, não se preocupem, eu confio, 

podem falar, a ideia é disseminar a Reforma. Onde houver um espaço, vocês 

podem falar”. (ENTREVISTADO n° 2, grifo nosso) 

 

Para além da ação de engajamento dos quadros do MARE na difusão da Reforma 

Gerencial, os depoimentos colhidos para esta tese apontam para a existência de uma 

comunidade epistêmica que partilhava de algumas ideias59 importantes acerca da administração 

pública e sua necessária reforma. Como um exemplo disso, verificamos aqui uma visão 

acentuadamente crítica acerca da burocracia e da administração pública burocrática que aparece 

com nitidez nesses depoimentos de ex-servidores do MARE, o que deixa evidente que havia 

um alinhamento de visões entre alguns membros da equipe sobre a necessidade de promover 

atualizações e ajustes no paradigma burocrático reinante até então: 

 

Há de se ressaltar que antes [de ir para o MARE] eu já tinha "reservas" em 

relação à burocracia, eu estudei o Max Weber e já tinha aquela noção que ele 

coloca da burocracia, como um corpo de funcionários altamente técnicos e 

especializados que trazem eficiência e melhoram o trabalho. Mas de outro lado, 

eles tem uma aspiração de poder próprio. Então, essa questão do poder da 

burocracia já me indispunha em princípio contra burocracia. Eu já tinha 

reflexões sobre essa questão da autonomia da burocracia e os riscos que pode 

haver numa democracia jovem como a do Brasil. Me assustava um pouco essa 

excessiva confiança na burocracia, essa ideia de que se a administração 

burocrática fosse implantada integralmente no Poder Executivo as coisas iam 

                                                           
59 Haas (1992: p.35) aponta que é possível empregar algumas ferramentas e métodos específicos para identificar 

as ideias que são compartidas em comunidades epistêmicas. Neste trabalho, ainda que o objetivo fundamental não 

seja analisar em detalhes as ideias que animam as comunidades epistêmicas, nos valemos de entrevistas em 

profundidade e também de alguns textos acadêmicos de ex-integrantes do MARE que revelam preferências 

explícitas e forte adesão aos pressupostos e ideias-chave da Administração Pública Gerencial: “Identifying the 

beliefs of a community calls for a detailed study of materials such as the early publications of community members, 

testimonies before legislative bodies, speeches, biographical accounts, and interviews. 
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andar e tudo se resolveria. Eu tinha muita reserva com esse tipo de afirmação. 

(ENTREVISTADO n° 8, grifo nosso) 

 

Acerca do compartilhamento de algumas ideias e crenças específicas, aqui transparece 

também esse alinhamento em termos de visão de mundo com as ideias difundidas pelo MARE 

- a ideia de controle social, participação e descentralização de decisões, fortemente presentes 

na Reforma Gerencial - fruto de reflexões e aprofundamento da formação de alguns membros 

que integraram o MARE, também oriundos de formação em nível de pós-graduação, como 

descreveu um depoente para esta tese: 

 

[...] na minha tese de doutorado eu faço um questionamento da burocracia 

num contexto de participação social. Porque a burocracia tem como 

fundamento uma noção de poder hierárquico. E a participação social, ela tem 

como fundamento uma noção de poder que é igualitário. E como é que você 

pode usar a burocracia para implementar decisões que foram tomadas por 

fóruns participativos. (ENTREVISTADO n° 8, grifo nosso) 

 

Ademais, aqui transparece a ideia de “espírito” da Reforma, uma ideia forte de objetivo 

comum de política, ligada à grande dificuldade de promover mudanças estruturais na 

Administração Pública. Em outras palavras, uma crença fundamental que define o grupo e que 

conectava os quadros mais engajados na proposta da Reforma Gerencial, apontando também 

para essa característica presente no MARE como uma comunidade epistêmica: 

 

[...] eu via as pessoas [da equipe do MARE] muito imbuídas do espírito da 

reforma, de trabalhar duro mesmo, porque era trabalho duro mesmo, era de 

sair todo dia às 11 horas da noite, trabalhar aos sábados, por períodos muito 

prolongados. E realmente, quem quisesse "se divertir", ou só ganhar dinheiro, 

não era lá [no MARE] que iria ficar, porque realmente todo mundo trabalhava 

muito duro. (ENTREVISTADO n° 8, grifo nosso) 

 

Ainda em se tratando das ideias que animavam esse grupo, um ex-servidor identifica 

alguns elementos importantes acerca dessa comunidade de especialistas que se constituiu no 

MARE e salienta que, mesmo o pequeno núcleo que se encarregava de “pensar o novo” - ou 

seja, a parte da Reforma do Estado propriamente dita - havia sido formada sob a égide da 

administração pública burocrática e possuíam, no início do funcionamento do MARE, noções 

ainda rudimentares sobre o movimento internacional (da NPM), e que o conhecimento e a 

adaptação às ideias deste novo modelo de gestão pública foi se dando de modo paulatino, 

evidenciando a necessidade da própria equipe se familiarizar com os novos conceitos e práticas 

que balizariam a Reforma Gerencial no Brasil:   

 

Você tinha uma característica que era mais ou menos comum [na equipe do 

MARE]: pessoas com sólida formação e experiência em gestão pública. Esse 

núcleo do “novo” era muito pequeno, era muito pouca gente. [...] pessoas muito 
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preparadas, com bastante background em Administração Pública, e 

obviamente formados no velho paradigma, mas que tinham uma percepção 

muito boa dessa nova realidade, que na verdade estava sendo construída. A 

gente meio que aos poucos foi descobrindo o que era: estava acontecendo 

em paralelo um movimento internacional, que de cara a gente não 

percebeu isso, mas a gente tinha algumas ideias sobre isso. 

(ENTREVISTADO n°1, grifo nosso) 

 

Acerca dessa novidade representada por esse novo paradigma emergente, também 

percebida como tal pelos integrantes do Ministério, merecem destaque algumas iniciativas de 

sensibilização do ex-ministro Bresser sobre seu grupo no MARE – evidenciando o caráter 

dinâmico da circulação das novas ideias gerenciais no interior da comunidade epistêmica do 

MARE - e que visavam também de engajá-lo diretamente na discussão dessas novas as ideias 

reformadoras que então iniciavam seu curso no Brasil, segundo relato do próprio ex-ministro: 

 
Eu fiz duas grandes reuniões em finais de semana, seminários só com membros 

da minha equipe para discutir as novas ideias. Era uma equipe bastante variada 

e que também variou um pouco durante o transcurso daqueles quatros anos. 

Então, eu precisava fazê-los participar do processo da reforma e das ideias da 

reforma diretamente. (BRESSER-PEREIRA, entrevista, 2013) 

 Observa-se, então, que havia algum grau de socialização da própria equipe, com o 

envolvimento e troca de informações fora do ambiente formal do Ministério, revestida de um 

caráter simbólico, como percebemos na narrativa de um ex-servidor: 

 
E tinha também coisas mais formais, como uma reunião anual que o Ministro 

fazia em Pirenópolis, e ele fazia questão disso, mas não era o mais importante. 

Tinha mais um efeito simbólico: todo ano, todos os DAS iam para essa reunião 

em Pirenópolis, uma reunião que durava dois ou três dias, onde se fazia o 

balanço do ano e se discutia encaminhamentos, mas era mais uma reunião mais 

de socialização de informação, ela tinha mais um significado simbólico. 

(ENTREVISTADO n°2) 

 Assim sendo, fica bastante evidente, a partir da visão de um ex-servidor de carreira que 

atuou no MARE, que existiu um conjunto específico de ideias e projetos que igualmente 

serviram como elos de ligação entre a equipe do MARE. De fato, esse acervo de conceitos e 

ideias compartilhados representou um elemento essencial que promoveu algum grau de 

homogeneização entre os quadros do Ministério, o que certamente facilitou o engajamento da 

equipe na militância pela propagação da Reforma e também contribuiu sobremaneira para 

solidificar o aparato de novos conceitos que sustentou a Reforma Gerencial:  

 

O mais importante era que havia um acervo de conceitos, diretrizes e ideias 

que você podia passar, você tinha algo original para apresentar, e eu acho que 

era isso que tornava o trabalho atraente para quem fazia parte da equipe, você 

tinha alguma coisa nova, diferente, com fundamentação, para passar. Então, 

isso era como se fosse uma informação que homogeneizava, que criava 

uma sensação de pertencimento da equipe. E isso foi uma coisa que, na 
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minha experiência aqui em Brasília, eu não vi mais depois em nenhum 

Ministério, algo tão homogêneo assim: quer dizer, você construiu um discurso, 

um aparato conceitual, definiu diretrizes e isso passou a circular e, de alguma 

maneira, a conquistar as pessoas que trabalhavam no MARE. Eu não vi isso 

nunca mais em outros Ministérios onde eu passei, uma coisa tão bem sucedida 

em criar essa adesão. (ENTREVISTADO n°2, grifo nosso) 

 

Em síntese, o compartilhamento de ideias e crenças sobre a necessidade de promover 

uma reforma da administração pública foi uma atributo essencial que qualifica a equipe do 

MARE como uma comunidade epistêmica: 

 
Formei uma equipe qualificada - baseada nos meus antigos alunos de 

Economia e Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, em São 

Paulo, alguns dos quais alguns já se encontravam em Brasília, outros que eu 

trouxe quando fui nomeado, e em um grupo de servidores altamente 

qualificados que passei a conhecer ao chegar em Brasília, em janeiro de 1995. 

Esta equipe, que compartilhou comigo as novas idéias de forma 

entusiasmada, foi essencial para o êxito da Reforma. (BRESSER-

PEREIRA, 1999: p.19, grifo nosso) 

 

Então, resta claro que, no caso do MARE, essas comunidades de especialistas foram 

investidas de poder formal com a nomeação política direta - ou alocação de servidores que já 

era parte do Governo Federal - para postos de formulação de diretrizes essenciais para a política 

pública de Reforma da Gestão. Isso evidencia que, numa comunidade epistêmica, os 

especialistas que são chamados a prover conhecimentos para equacionar um determinado 

problema de política pública podem também incorrer na institucionalização60 da sua 

participação em estruturas governamentais, consequentemente acumulando posições formais 

de poder. (HAAS, 1992) 

Enfim, a título de conclusão, a partir da análise dos depoimentos, pode-se afirmar que a 

equipe constituída no MARE era formada por pelo menos três segmentos distintos: os 

profissionais de carreira do serviço público federal, com destaque para os da carreira de 

EPPGG; um grupo convidado pelo ex-ministro Bresser, proveniente da FGV de São Paulo; e 

um terceiro grupo de pessoas que trabalhavam na antiga Secretaria da Administração Federal 

(SAF), que foi absorvida pelo MARE. 

Portanto, percebemos que esse a equipe do MARE tornou-se um pólo irradiador de 

ideias a partir do qual se deu a verdadeira construção intelectual e teórica da reforma gerencial 

no Brasil. Em especial, os servidores e assessores mais próximos do Ministro, e também o grupo 

pioneiro que constituiu a Secretaria da Reform do Estado (SER) sob a liderança de Ângela 

Santana, compartilhava das crenças e ideias fundamentais da Reforma Gerencial e podem ser 

                                                           
60 Outros acadêmicos e especialistas indicados por Bresser Pereira que assumiram postos de chefia e liderança 

dentro do MARE são citados em Bresser-Pereira (1998a; 2010a). 
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denominados a partir do conceito de comunidade epistêmica. Além disso, é importante destacar 

que essa equipe se engajou, sob a liderança empreendedora determinante do ex-ministro Bresser 

Pereira (LEITE, 2014b), em debater, difundir e defender os pressupostos fundamentais do Plano 

Diretor da Reforma e da Administração Pública Gerencial pelo país. 

 

2.3 Em busca de um modelo: a influência britânica 

 

Ao estruturar o MARE, o próprio ex-ministro Bresser assinala que não detinha 

conhecimentos aprofundados sobre as novas ideias gerenciais que já estavam em voga em 

alguns países desenvolvidos, sob a influência da New Public Management.61 Dessa maneira, 

para refinar sua visão sobre o assunto, o ex-ministro resolveu ir a campo para conhecer a 

experiência em curso nos EUA, onde o governo Clinton empreendia uma reforma 

administrativa no governo federal sob forte inspiração da afamada obra de Osborne e Gaebler, 

que foi o ponto de partida intelectual do ex-ministro em relação à formulação da proposta 

brasileira:   

Quando assumi o MARE, a única coisa que conhecia a respeito da Reforma 

Gerencial era o livro Reinventing Government. Esse livro inspirou meus 

primeiros pensamentos quando assumi o Ministério, em função dos relatos de 

uma série de experiências inovadoras naquele país. (BRESSER-PEREIRA, 

2010a: p.187) 

 

Todavia, ainda que o experimento reformista norte-americano tivesse chamado 

inicialmente a atenção do ex-ministro, houve um fato fortuito62, segundo sua narrativa, que 

alterou o curso dessa ida aos EUA: devido a uma sugestão feita durante um encontro pessoal63 

em Brasília com um desses consultores, David Osborne, Bresser muda de idéia e resolve que 

teria outro destino, conforme demonstra este depoimento:  

                                                           
61 A discussão teórica sobre a NPM e a sua relação com a Reforma Gerencial de 1995 serão discutidas no último 

Capítulo desta tese. 
62 Bresser-Pereira (2010a: p.187-88) afirma que ainda no primeiro mês de funcionamento do MARE, em janeiro 

de 1995, Osborne, por “puro acaso”, visitou Brasília, e então o convidou para um encontro, no qual o ex-ministro 

acolheu a sugestão de ir para países com maior desenvolvimento teórico da reforma gerencial, deixando de lado a 

opção de ir aos EUA.  
63

 De acordo com um arquivo histórico do CPDOC/FGV, baseado em fontes jornalísticas da época, houve também 

uma tentativa de maior aproximação do governo brasileiro com David Osborne, tendo sido aventada a hipótese de 

contratação do então consultor do governo americano pelo governo brasileiro, mas que afinal não se concretizou 

devido às resistências manifestadas: “Ainda em março, após almoçar com David Osborne, consultor do governo 

Bill Clinton, dos Estados Unidos, e autor do livro Reinventando o governo, considerado o programa oficial do 

governo norte-americano, Bresser Pereira afirmou que a reforma administrativa do Estado no Brasil teria como 

base o mesmo modelo. Nesse sentido, aventou a possibilidade da contratação de Osborne pelo governo brasileiro. 

Diante disso, [Bresser] foi convocado ao Congresso pela Comissão de Trabalho da Câmara, para justificar a 

possível contratação. Inquirido, Bresser disse que “ele [Osborne] não entende nada de Brasil, mas entende de 

reforma do Estado”. Fonte: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/luis-carlos-bresser-

goncalves-pereira. Acesso em 10/12/2018. 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/luis-carlos-bresser-goncalves-pereira
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/luis-carlos-bresser-goncalves-pereira
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Eu fui para o governo com as ideias do “Reinventando o Governo” e da 

organização social (que não tinha ainda esse nome), mas eu só completei as 

minhas ideias, só consegui montar o meu modelo da Reforma, de qual deve ser 

a organização do Estado moderno, quando eu decidi viajar para conhecer 

melhor o sistema americano. Mas por sorte, soube que o Osborne estava em 

Brasília (foi a única vez que o vi na vida). Aí eu disse que estava interessado 

em ir aos EUA, e ele me disse que achava melhor que eu fosse à Grã-Bretanha 

ou à Nova Zelândia. (BRESSER-PEREIRA, entrevista, 2013) 

Assim sendo, para aperfeiçoar suas referências intelectuais e empíricas sobre essa 

temática, seguindo o conselho de David Osborne, o ex-ministro viaja à Grã Bretanha em abril 

de 1995, país de onde virá parte de sua inspiração para a formulação do seu modelo de Reforma 

do aparelho do Estado: “Não aprendi a reforma gerencial com Washington, mas a aprendi com 

Londres e o governo britânico”. (BRESSER-PEREIRA, 2010a: p.197) 

 Todavia, a influência real nas ideias de Osborne em parte da equipe que subsidiou a 

elaboração do Plano Diretor parece ter sido secundária - ainda que tenha sido uma referência 

importante para “despertar” os profissionais do MARE envolvidos com a temática da NPM - 

sendo de fato a experiência britânica a inspiração mais relevante naquele contexto, como 

descreve um ex-assessor que atuou diretamente com Bresser Pereira na produção do 

documento-chave da Reforma Gerencial:  

 

Eu acho que teve mais influência a abordagem do Reino Unido do que a 

abordagem americana. Eu diria que o livro do Osborne é um livro divertido, é 

mais marqueteiro, tem argumentos mais envolventes, porque é um livro de 

diretrizes. Então o que ele me influenciou foi ao longo das minhas 

apresentações e das formulações, eu usava um pouco dessas diretrizes, que 

eram um pouco os capítulos dele, mas muito menos como fundamentação. 

Quer dizer, os fundamentos do Plano Diretor beberam pouco da fonte do 

Osborne: a contribuição dele foi para despertar um pouco sobre esse 

movimento global que estava acontecendo naquele momento, e ele contou um 

pouco o que estava acontecendo em outros lugares, na Austrália, Nova 

Zelândia, e fundamentalmente no Reino Unido. Eu acho que essas outras 

abordagens, a abordagem anglo-saxônica mais stricto sensu, teve uma 

influência maior formulação do que teve a do Osborne. (ENTREVISTADO 

n°1) 

 

Além disso, na esteira dessa busca por novos referencias para um projeto em formulação 

inicial no Brasil, inicia-se a construção de um relacionamento estratégico64 para o MARE junto 

ao governo inglês, cujo início se deu através de um contato pessoal direto do principal dirigente 

brasileiro com as práticas gerenciais daquele país: 

 

Aceitei a sugestão, [de David Osborne] e apoiado pelo British Council, que 

tem experiência em organizar esse tipo de viagem, fiz um roteiro que incluía 

três dias completos em Londres e dois dias em Santiago de Compostela, onde 

                                                           
64 A relação do MARE com o governo inglês, iniciada com esse contato no início de 1995, deu origem 

posteriormente à uma cooperação técnica importante com aquele país, que será discutida em mais detalhes no 

próximo Capítulo. 
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se realizava uma Conferência sobre Administração Pública. Ângela Santana 

acompanhou-me nessa viagem. Visitamos algumas agências e ministérios que 

estavam envolvidos na reforma. (BRESSER-PEREIRA, 2010a: p.188) 

 

 Ainda durante essa visita à Inglaterra, o ministro Bresser Pereira destaca que teve 

contato direto com um dirigente de um importante programa britânico integrante da Reforma 

Gerencial daquele país, o Next Steps, um fonte de inspiração fundamental de onde viria parte 

do aprendizado brasileiro que auxiliou a construir um modelo de gestão baseado em autonomia 

e flexibilidades, conforme discutiremos mais adiante nessa tese: 

 
Nesta viagem, também estive com o coordenador do programa Next Steps – o 

programa de autonomização e responsabilização das agências executivas que 

realizavam atividades específicas de Estado. [...] Os dirigentes das agências 

eram contratados externamente, de forma competitiva, recebiam salários 

variados. [...] Essas agências não tinham autoridade para formular políticas, 

mas tinha uma autonomia administrativa que os departamentos clássicos do 

aparelho de Estado não tinha. Informei-me, também, sobre as agências 

reguladoras, existentes em número muito menor que as executivas. 

(BRESSER-PEREIRA, 2010a: p.188) 

  

Para além da visita ao Reino Unido, nessa fase inicial de formulação da Reforma, outro 

evento que é frequentemente referido na literatura e também foi citado por alguns entrevistados 

que deram depoimentos a esta tese é a conferência65 (acima mencionada) que ocorreu na cidade 

de Santiago de Compostela, na Espanha. Sobre esse evento, há uma importância especial 

porque, segundo o ex-ministro Bresser, após a visita inicial à Londres, é justamente durante 

esse evento que ocorre o primeiro desenho da estrutura teórica66 que daria origem ao Plano 

Diretor: 

Saindo de Londres, viajei para a conferência internacional sobre administração 

pública que ocorria então em Santiago de Compostela, na qual eu deveria falar 

no final do segundo dia de minha estada. Pela manhã, sentei-me com Ângela 

Santana para planejar o que diria. E foi então que desenhei pela primeira vez a 

matriz teórica da reforma. (BRESSER-PEREIRA, 2010a: p.191) 

 

 Do ponto de vista das referências teóricas fundamentais que influenciaram neste 

movimento inicial da formulação da Reforma Gerencial, para além do livro de Osborne e 

Gaebler, o ex-ministro Bresser assinala que foi durante essa visita a Londres, ainda no início 

1995, que tomou contato inicial com referências teóricas importantes para o debate sobre 

administração pública na Inglaterra à época, e que foram úteis para esclarecer até mesmo sobre 

                                                           
65 A partir da análise das entrevistas e da literatura, não foi possível identificar com precisão qual seria exatamente 

este Congresso, sendo apenas possível afirmar que era um congresso acadêmico espanhol da área de Administração 

Pública. 
66 Os aspectos teóricos da Reforma Gerencial serão analisados no último Capítulo desta tese. Aqui, apenas nos 

centraremos na narrativa sobre a gênese da formulação das suas ideias, destacando alguns eventos importantes que 

formam o quadro conjuntural que influenciou o início da formulação da Reforma Gerencial. 
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as nomenclaturas iniciais que estavam em debate sobre as reformas oriundas do movimento 

mais genérico associado às correntes da NPM: 

 

Nos intervalos entre as visitas, fui às grandes livrarias de Londres procurar 

livros sobre administração pública. Não havia muitos, e estavam geralmente 

situados no meio dos livros de ciência política, mas encontrei um número 

suficiente. Entre os que comprei [...] aquele que foi mais esclarecedor para 

mim foi o de Peter Fairbrother, Politics and the State as employer (1994) – um 

intelectual contratado pelo sindicato de trabalhadores ingleses para estudar a 

reforma em curso. A própria reforma não tinha ainda um nome claro; falava-

se mais de uma managerial reform do que uma public management reform. 

[...] Eu próprio, que inicialmente usei a expressão “reforma gerencial”, passei 

depois, por algum tempo, a substitui-la por “reforma da gestão pública”. 

(BRESSER-PEREIRA, 2010a: p.190) 

 

 Para além do aprofundamento do contato com as ideias da NPM, a visita ao Reino Unido 

foi fundamental em razão do conhecimento dos dirigentes do MARE de programas que estavam 

ocorrendo no âmbito da reforma inglesa, e que teriam impacto direto no desenho institucional 

da Reforma Gerencial: 

A visita à Grã Bretanha mostrou, sobretudo, a experiência das executive 

agencies, no âmbito do Programa Next Steps e no anterior Citizen’s Charter 

(ambas concepções estruturadas de reforma da gestão pública), inspiração das 

agências executivas, mas também das Quasi Autonomous Non Governamental 

Organizations (QUANGO), uma das inspirações das organizações sociais. A 

escala em Santiago de Compostela, momentos antes da conferência de Bresser, 

possibilitou ordenar estas categorias e deu origem ao principal quadro de 

referência do Plano Diretor. (MARTINS, 2002: p.239-40) 

 

Então, pode-se afirmar que, essencialmente, a reforma da gestão pública brasileira de 

1995 foi inspirada na Reforma Gerencial do governo britânico e nos intelectuais que discutiam 

na Grã-Bretanha a New Public Management, com especial destaque para os novos formatos 

organizacionais que delegam as atividades de implementação das políticas públicas para as 

agências e organizações autônomas, como discutiremos com maior detalhamento teórico no 

transcorrer deste trabalho: 

Havia no modelo britânico a separação em tipos de organizações: aquelas que 

desempenhavam atividades específicas de Estado (sem formulação da política 

pública, que estava a cargo do Legislativo e do alto escalão do Poder 

Executivo), classificando-as em agências executivas e aquelas prestadoras de 

serviços sociais e científicos, que não tem na sua atividade poder de Estado, os 

quangos, similares no Brasil ao modelo de Organizações Sociais. (BRESSER-

PEREIRA, 2009: p.199) 

 

Portanto, algumas das diretrizes abarcadas no Plano Diretor da Reforma do Aparelho 

do Estado, lançado pelo MARE em 1995, inspiravam-se diretamente nas experiências67 em 

                                                           
67 A experiência britânica de reforma gerencial e a posterior cooperação inglesa estabelecida com o MARE serão 

discutidas no próximo Capítulo. 
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andamento em alguns países desenvolvidos, principalmente na Grã-Bretanha e seus alicerces 

eram a flexibilidade, controle por resultados, gestão pública voltada para o cidadão e a 

accontability/controle social. 

 

2.4 A formulação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado 

 

Nesta seção será discutido o processo de elaboração, discussão e aprovação do Plano 

Diretor (BRASIL, 1995), o documento-chave que traça as diretrizes da Reforma Gerencial 

empreendida pelo MARE entre 1995 e 1998 e que sintetiza os princípios teóricos fundamentais 

da Administração Pública Gerencial. A abordagem aqui, ao invés descrever os pontos principais 

contidos no Plano Diretor, é muito mais no sentido de “ilustrar” como se deu esse processo de 

construção do documento e formulação das suas ideias iniciais, especialmente a partir da análise 

do registro dos depoimentos de história oral colhidos com os ex-servidores do Ministério que 

atuaram diretamente nesse momento inicial do processo.  

Antes de mais nada, é essencial distinguir a Reforma Gerencial definida no Plano 

Diretor da emenda constitucional que veio a ser mais amplamente conhecida por “reforma 

administrativa”68. A emenda constitucional, como analisaremos mais adiante, teve um 

importante papel na Reforma porque, além de buscar corrigir as graves distorções representadas 

pelo “retrocesso burocrático” imposto pela Constituição de 1988, despertou o país e a 

burocracia para um grande debate nacional – a partir do qual foi possível identificar seus 

opositores e seus apoiadores - que mudou opiniões tradicionais sobre a Administração Pública 

brasileira e fez avançar as ideias da Administração Pública Gerencial. (BRESSER-PEREIRA, 

1996; 1999; 2009; 2010) 

A percepção dos problemas e soluções já são sinalizadas no discurso de posse 

de Bresser. Diferentemente da disposição inicial do governo em 

desconstitucionalizar e alterar o mínimo possível a lei máxima, Bresser 

propunha uma ampla reforma constitucional e uma abrangente revisão do 

capítulo da administração pública. Ele já insinuava a necessidade de modelos 

inovadores de gestão de forma cooperada entre público e privado: o 

embrião das organizações sociais. (MARTINS, 2002: p.239, grifo nosso) 

 

Assim, a proposta do Plano Diretor iniciou-se a partir dos desdobramentos de dois fatos 

definidores, já detalhados na seção anterior, e que viriam a ajudar a formatar a visão sobre a 

Reforma Gerencial dos dirigentes do MARE: o encontro em Brasília, em março de 1995, com 

                                                           
68 Bresser-Pereira (2000: p.13) observa que há um abuso da expressão “reforma administrativa” por parte de 

dirigentes políticos, “que com frequência a utilizam para designar as mudanças de organograma que fazem quando 

assumem um cargo executivo nacional. E a própria burocracia, especialmente na América Latina, parece estar 

permanentemente engajada em alguma “reforma administrativa”, que assim se transforma em rotina e se desfigura. 
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David Osborne, que sugeriu maior atenção à experiência britânica; e a visita à Grã Bretanha 

com escala em Santiago de Compostela, sede de um congresso acadêmico sobre gestão pública, 

após o final do qual o ex-ministro Bresser resolve iniciar a elaboração o Plano, como ele enfatiza 

nesse depoimento: 

Então fui à Grã-Bretanha e passei lá três ou quatro dias visitando várias coisas, 

e quando saí de lá fui a Santiago de Compostela, onde havia uma reunião de 

administradores públicos, bem ortodoxa. E lá eu falava no último dia, e então 

na manhã desse dia, eu sentei com a Ângela Santana e desenhei um quadro 

[das bolinhas], e apresentei. Foi a primeira vez que eu apresentei aquele 

modelo que seria o resumo teórico da Reforma. Quando eu cheguei de 

volta ao Brasil, eu comecei a fazer o Plano Diretor. Eu já estava envolvido 

na Reforma Constitucional, mas o Plano Diretor só ficou claro para mim a 

partir desse momento.  E depois eu chamei o Caio Marini e a Sheila Ribeiro 

para me ajudarem a escrever o Plano Diretor. (Entrevista, 2013, grifo nosso) 

Logo, é nesse momento que se inicia a elaboração formal do Plano Diretor, que contou 

com a participação de servidores e assessores do MARE, alguns dos quais têm suas funções69 

elencadas pelo principal dirigente do Ministério: 

 
O grande documento da Reforma Gerencial de 1995 foi o Plano Diretor. Decidi 

elaborá-lo na minha volta de Santiago de Compostela, usando como base 

a matriz que lá desenvolvi, e que a partir de então constituía a base das 

muitas conferências que eu realizava. Para escrever o documento, chamei 

dois assessores competentes, Caio Marini e Sheila Ribeiro, e forneci a eles o 

esquema do documento, que deveria começar por um diagnóstico e, em 

seguida, resumir a proposta de reforma. Pedi também a colaboração de Regina 

Pacheco e de Marianne Nassuno, esta minha ex-aluna de mestrado em 

economia, para me ajudarem a pensar e pesquisar dados. A fim de levantar os 

dados para o diagnóstico, chamei meu ex-orientando de mestrado e doutorado, 

Nelson Marconi. (BRESSER-PEREIRA, 2010a: p.196, grifo nosso) 

 

Desse modo, durante o primeiro semestre de 1995, ocorreu o desenho da estratégia geral 

da Reforma Gerencial, a partir da elaboração da versão preliminar do Plano Diretor que foi 

submetido à apreciação da Câmara da Reforma do Estado quando da reunião de sua instauração, 

em junho de 1995, em sessão coordenada pelo Presidente da República. Em seguida, iniciou-

se um processo de discussão do referido documento visando ao seu aperfeiçoamento, sendo o 

mesmo aprovado pela Câmara em meados de outubro. Estabelecido o grande quadro de 

referência, de maio a julho, fez-se a redação preliminar, lapidada, discutida nos meios 

governamentais e enriquecida com dados e diagnósticos, até o lançamento oficial em novembro 

de 1995. (MARINI, 1996; MARTINS, 2002) 

                                                           
69 Após a elaboração do Plano Diretor, e depois com a formatação dos vários projetos que o MARE deveria 

executar como forma de implementação do Plano, há outras pessoas que se incorporam aos poucos assessores 

diretos de Bresser Pereira que colaboraram na confecção do Plano Diretor: “E aí o Plano Diretor é aprovado, a 

estrutura do MARE é aprovada, e eu assumo essa diretoria da Reforma, e aí eu ganho uma equipe para cuidar dos 

projetos da reforma. E aí vem o Carlos Cristo, a Júlia Melo, a Valéria Salgado, a Margaret Baroni, a Helena 

Pinheiro, o Bráulio Baptista. E aí tem uma equipe, eu cheguei a ter umas 8, 10 pessoas.” (ENTREVISTADO n°1) 
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De acordo com a interpretação de Martins (2002), foi feita uma escolha de apresentar a 

política de reforma administrativa sob a forma de um Plano Diretor, ao invés de uma simples 

proposta de lei, pois acreditava-se que havia o risco da não obtenção dos apoios necessários 

dentro e fora do governo. Desse modo, o MARE, seguindo a prática anglo-saxã dos white 

papers, expressou a sua política para a reforma da administração sob o formato de Plano 

Diretor70, ao invés de torná-la legislação, como foi o Decreto-Lei 200 ou da cogitação de uma 

Lei Orgânica da Administração Pública.  

Aqui um temos um ponto nevrálgico acerca do processo de formulação da Reforma 

Gerencial: houve, então, a escolha de um modelo, com alto nível de abstração, mas que partia 

de um diagnóstico claro e sistematizado acerca dos principais problemas da administração 

pública brasileira naquele momento, e que possuía um foco estratégico, o que resultou, a partir 

do processo de discussão e o início da implementação de algumas primeiras medidas, em um 

sentido claro de agenda para a Administração Pública que assinalou o Governo FHC 1. 

(MARINI, 1996; ABRUCIO, 2007; MARTINS, 2002) 

 
Para implementar a administração pública gerencial foi necessária a 

proposição de um modelo conceitual que melhor explicasse o funcionamento 

do aparelho do Estado. Obviamente, a opção de construção de um modelo traz 

implicitamente o inconveniente da imperfeição: um modelo é sempre uma 

simplificação da realidade, mas a alternativa à não utilização do modelo 

induziria a optar-se por uma estratégia com um grau de generalidade tal que, 

certamente, não geraria contestações mas, também não atacaria os problemas 

com a especificidade requerida. (MARINI, 1996: p. 21) 

 

 Então, a estratégia da reforma do aparelho do Estado de 1995 foi estruturada a partir de 

três dimensões fundamentais:  a) a primeira, institucional-legal, trata da reforma do sistema 

jurídico e das relações de propriedade e favorecerá mudanças estruturais no aparelho do Estado; 

b) a segunda, cultural, que vislumbra o início da transição de uma cultura burocrática para uma 

cultura gerencial; c) e a terceira, que estabelece o aperfeiçoamento da administração burocrática 

vigente ao mesmo tempo em que há a introdução da administração gerencial, incluindo os 

aspectos de modernização das estruturas organizacionais e dos métodos e instrumentos de 

gestão. (BRASIL, 1995)  

                                                           
70 Bresser-Pereira (2010: p.197) afirma que, devido à tradição jurídica formalista do Brasil, os planos ou “livros 

brancos” necessitam de uma chancela oficial, razão pela qual o ex-ministro solicitou ao Ministro Chefe da Casa 

Civil que levasse ao Presidente da República, para assinatura, um decreto, portaria ou outro instrumento que 

chancelasse o Plano Diretor como uma política oficial do Governo. Entretanto, o dirigente do MARE não logrou 

êxito “por mais que insistisse, e não me foi dada nenhuma explicação razoável”. Essas resistências estão 

relacionadas aos conflitos e dificuldades da relação do MARE com a Casa Civil, que serão discutidas adiante nesse 

Capítulo. 
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 Todavia, estas três dimensões contidas no Plano Diretor são o resultado final do 

processo de formulação da Reforma Gerencial. Antes dessa versão acabada, sintetizada acima, 

é preciso observar que, na gênese da sua concepção, a estava clara a necessidade de promover 

modificações apenas na dimensão jurídica, em decorrência das amarras burocráticas e 

distorções diversas impostas à Administração Pública brasileira pela Constituição de 1988, 

conforme já analisado no Capítulo 1 desta tese.  

 Assim sendo, conforme a formulação do Plano Diretor avançou com os debates e sua 

submissão às instâncias necessárias para a sua aprovação, foi ficando claro que mudanças 

necessárias no plano jurídico não seriam suficientes para abarcar todo o projeto mais amplo que 

preconizava a Reforma Gerencial, já delineado no discurso de posse de Bresser Pereira no 

MARE. Na narrativa de um assessor próximo do ex-ministro Bresser, que acompanhou 

sistematicamente a formulação do Plano Diretor e as reuniões decisivas da Câmara da Reforma 

do Estado para a formatação da proposta do Plano Diretor, fica explícita essa importante 

passagem da história do MARE: 

 

Foi muito importante a Câmara da Reforma do Estado. [...] e a primeira, e 

talvez a primeira e única vez que o Presidente da República e os Ministros 

foram nessa reunião, [...] de instauração da Câmara, foi quando a gente 

apresentou o primeiro rascunho do Plano Diretor, que era um singelo 

documento, de meia dúzia de páginas. [...] e do ponto de vista de conteúdo, 

tanto o tema “furou a fila”, como o conteúdo da agenda sofreu mudanças 

substantivas. Porque num primeiro momento a Reforma era 

essencialmente uma reforma constitucional. Quer dizer, para reformar o 

Estado, você tinha que mexer na norma, e isso era o ponto central. 

(ENTREVISTADO n°1, grifo nosso)  

 

 Na sequência dessa narrativa, fica também evidente que houve algum intercâmbio de 

ideias e uma sugestão de ampliação da proposta anterior focada exclusivamente no aspecto 

jurídico da Reforma, à medida em que se constata que apenas com modificações jurídicas não 

seria possível abarcar toda a agenda de Reforma do aparelho de Estado que o MARE pretendia 

apresentar ao país. Então, a partir dessa dinâmica, constata-se a necessidade de citar e explicitar 

formalmente outras “dimensões” da Reforma Gerencial, aperfeiçoando a proposta: 

 
Num primeiro momento [a Reforma] era apenas criar a emenda, que depois 

virou a emenda 19, flexibilizar a estabilidade, [...] era muito institucional-legal. 

E a primeira vez que a gente leva essa assunto na reunião da Câmara, ela vai 

um pouco com essa cara. E um pouco antes da reunião, eu tinha alertado, e aí 

era um pouco o meu lado de gestor, eu tinha uma dificuldade muito grande de 

entender a reforma apenas nessa dimensão (jurídica). O Bresser, economista, 

mas também jurista, porque ele é também formado em Direito, tinha muito 

essa influência. E eu o alertei antes do início dessa reunião, e insistia muito, 

mas ele não dava muita bola, e eu dizia: “Ministro, a agenda não é só isso”. 

Eu até brincava com ele e dizia o seguinte: “Vamos supor que, da noite pro 

dia, a gente aprove todas as modificações legais que você quer fazer: o Estado 
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está reformado?”. Ele aceitava um pouco, mas não estava ainda convencido.  

(ENTREVISTADO n°1, grifo nosso) 

 

[...] curiosamente, nessa reunião da Câmara, isso aí para mim foi o que mudou 

da água para o vinho: o Eduardo Jorge, que tinha uma influência muito grande 

sobre o FHC, faz exatamente essa pergunta [“Vamos supor que, da noite para 

o dia, a gente aprove todas as modificações legais que você quer fazer: o Estado 

está reformado?”] ao Bresser. E aí ele [Bresser] dá uma olhada para mim e diz: 

“Não, isso está incluído, uma nova versão do Plano Diretor vai ter uma 

dimensão gerencial”. E aí, na saída ele [Bresser] me chama e diz: “Eu quero 

que você vá conversar com o Eduardo Jorge e mostre para ele o que nós 

estamos fazendo”.  (ENTREVISTADO n°1, grifo nosso) 

 

Desse modo, percebemos que, a partir das discussões e questionamentos que ocorriam 

nas reuniões da Câmara da Reforma do Estado, foi possível aperfeiçoar a concepção inicial do 

Plano Diretor com a incorporação de novos elementos não previstos inicialmente. Ademais, a 

proposta do Plano Diretor foi intensamente discutida também entre os membros da equipe do 

MARE, evidenciando uma dinâmica inovadora de trabalho e interação dos servidores, por onde 

passava por filtros e revisões importantes que ajudavam a lapidar o documento que deveria ser 

encaminhados para aprovação da Câmara: 

 

[...] o Ministro Bresser tinha um estilo de trabalho que agradava muito no 

MARE, porque todo mundo sabia um pouco de tudo: sempre havia reuniões 

de alinhamento. Tínhamos também aquele gabinete em que estavam todos os 

secretários [do MARE], o que achei bastante ousado da parte dele [Bresser], 

de pelo menos o MARE ser um ministério inovador dentro da sua própria 

gestão interna. Então, a gente tinha aquele gabinete coletivo e também a gente 

tinha reuniões de secretariado semanais. Então, todo mundo estava 

acompanhando todas as discussões. E na elaboração do Plano Diretor, num 

certo sentido a gente era peer reviewer um do outro, mas a coordenação era da 

Ângela Santana, ou do Bresser, que era o estilo dele. (ENTREVISTADO n°4) 

 

Assim sendo, esses relatos dão conta que, já no início das discussões sobre o Plano 

Diretor, aparecem algumas interações importantes do ministro Bresser e assessores com os 

membros do núcleo duro do governo que ajudaram a destilar melhor as visões e propostas sobre 

a Reforma Gerencial. Ainda que boa parte das ideias estivessem já presentes, desde a posse de 

Bresser Pereira no MARE, é somente a partir dessa dinâmica de discussão das primeiras versões 

do Plano Diretor que surgem então a especificação e o detalhamento mais explícitos das 

“dimensões” gerencial e cultural, que passam a ser formalmente consideradas e, 

posteriormente, contempladas em uma versão mais bem elaborada do Plano Diretor: 

 
Sobre o Plano Diretor, o Bresser custava a aceitar [ideias], mas quando ele 

aceitava, ele comprava a ideia, e vendia essa ideia com muita competência, 

com a capacidade toda que ele tem. E aí ele comprou essa ideia, e melhorou. 

E aí ele [Bresser] passou a me dizer o seguinte: “Além da dimensão 

institucional-legal, nós vamos ter uma dimensão gerencial”. E o que seria isso? 

Seriam as ferramentas de gestão: contratos de gestão, indicadores, metas, 

remuneração variável etc. Mas ele [Bresser] falou: “Mas além disso tem uma 
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terceira dimensão que você esqueceu: a dimensão cultural.” Que eu de certa 

forma achava que estava na gerencial, mas ele quis separar e eu acho que com 

muita propriedade, e essa separação fez sentido. (ENTREVISTADO n°1) 

 

 Então, ao final do processo de formulação, debates e, finalmente, a aprovação do Plano 

Diretor pela Câmara da Reforma do Estado, ficou absolutamente clara a novidade e a 

oportunidade que a proposta da Reforma Gerencial representava: um tema novo no país e na 

agenda do governo, formatado e organizado a partir de ideias novas e sob inspiração de 

experiências internacionais e que, fundamentalmente, era uma agenda exclusiva do MARE e 

do seu líder principal, estando fora das ideias reformistas dominantes do núcleo duro do poder. 

Isso expressava também a magnitude do desafio e da oportunidade que o MARE e a sua equipe 

teriam pela frente: 

Na reunião de lançamento solene do Plano Diretor, FHC encerrou a sessão 

expressando: “agora cabe ao Ministro Bresser convencer o Governo, o 

Congresso e a Sociedade”. O cavalheiro já tinha sua espada e o mundo a 

conquistar. O Dom Quixote pendurado na parede da sala de reunião ministerial 

do MARE nunca foi tão emblemático. (MARTINS, 2002: p.240) 

 

Em suma, o Plano Diretor foi o instrumento essencial da Reforma Gerencial. Seu poder 

de mobilização foi fundamental para dar credibilidade e alavancar uma proposta sistematizada 

de reforma do Estado no Brasil, a qual não pode ser confundida como um mero rearranjo 

administrativo ou pura reforma de estruturas organizacionais, sendo muito mais ampla e 

possuindo um alcance político muito maior do que o próprio Plano, como enfatiza o seu 

principal formulador: 

O que foi proposto pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado não 

é um reforma de organogramas, não é um mero processo de descentralização 

política e de desconcentração de autoridade, não se limita a propor novas 

formas de gestão baseada na estratégia da gestão pela qualidade. Na verdade, 

o que temos é uma reforma gerencial que, a partir de uma análise da realidade 

brasileira e tendo como base um modelo teórico claro, propõe a criação de 

novas instituições no setor público; essas tornarão o Estado brasileiro mais 

dotado de governança democrática, ou seja, de maior capacidade de 

transformar em realidade, de forma eficiente, as decisões sobre políticas 

públicas tomadas nos quadros do regime democrático. (BRESSER-PEREIRA, 

1998a: p.28)  

  

 Portanto, discutimos aqui um aspecto essencial para a Reforma Gerencial de 1995: o 

processo de formulação de seu principal instrumento técnico-político, que sofreu modificações 

nas suas concepções iniciais e incorporou modificações essenciais a partir da interação interna 

da equipe do MARE e também com as demais instâncias de poder por onde a proposta do Plano 

transitou, revelando-se um processo essencialmente dinâmico, democrático e que buscou 

incorporar ideias e aprofundar propostas ao longo do processo que contribuíram para seu 

aperfeiçoamento técnico e sua viabilidade política constituindo-se, fundamentalmente, em uma 
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ferramenta de apresentação, mobilização e defesa da Reforma Gerencial da qual se valeu a 

equipe do MARE também em vários momentos posteriores, como veremos em seguida. 

 

2.5 A Emenda Constitucional e o grande debate nacional da Reforma Gerencial 

 

 É possível perceber que alguns textos acadêmicos71 do ex-ministro Bresser Pereira 

deixam nítido que a estratégia geral da formulação e convencimento da Reforma Gerencial 

passaram pelo crivo de alguns “públicos” específicos, sem o apoio dos quais seria impossível 

fazer avançar as propostas da Administração Pública Gerencial contidas no Plano Diretor: 

parlamentares, ministros ligados diretamente ao Presidente da República e a alta burocracia 

federal, essencialmente. Nesse sentido, Bresser-Pereira (1999: p.16) afirma que a aprovação de 

grandes reformas depende de quatro fatores chave: necessidade, concepção e desenho, 

persuasão democrática e alianças:  

 
Há necessidade quando a reforma responde a uma demanda social real. O 

desenho adequado da reforma, isto é, o fato de que o texto ou o conteúdo das 

novas instituições propostas respondam efetiva e claramente aos objetivos 

visados é essencial para sua aprovação. Em terceiro lugar, nas democracias, as 

reformas dependem de um debate nacional através do qual a opinião pública 

possa ser persuadida. E em quarto, para conseguir o apoio dos políticos no 

Congresso, é necessário, além da aprovação da opinião pública, estabelecer 

alianças estratégicas.  

 

Assim, em síntese, seria necessário para a aprovação de reformas, sobretudo, identificar 

claramente os adversários e os aliados. Aqui, discutiremos especialmente, para além de aspectos 

jurídicos ou detalhes do processo político-legislativo72 pelo qual passou a Reforma Gerencial, 

como se deu a interação e o diálogo do MARE com alguns segmentos específicos que foram 

direta ou indiretamente atingidos com a proposta da Reforma Gerencial, salientando seu caráter 

democrático: 

To make that amendment I talked—I had the support, the technical support of 

Paulo Modesto, but I talked to everybody, everywhere, by all means, to key 

members in Congress, with the people of the states, governors, because—not 

only because I needed their help, but also because they had different ideas and 

some final ideas came from this process. (BRESSER-PEREIRA, 2011: p.20) 

 

                                                           
71 Especialmente Bresser-Pereira (1999, 2000, 2010a), onde o ex-ministro descreve os “primeiros passos da 

reforma gerencial” e os “públicos” que foram atingidos direta ou indiretamente pelas propostas emanadas do 

MARE. 
72 Abarcar toda uma discussão sobre o longo processo político, bem como os aspectos jurídicos, que envolveram 

a formulação, negociação e tramitação da Emenda Constitucional n°19/1998 escaparia aos limites analíticos desta 

tese. Além disso, uma narrativa completa de todo o processo de concepção e negociação da emenda constitucional 

da reforma administrativa já está plenamente contemplada no trabalho de Santana (2015). 
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 É sabido que a partir do início do governo Fernando Henrique Cardoso, em 1995, uma 

importante agenda governamental com reformas estruturantes ganhou corpo no país. Para 

executá-las, por força da Constituição Federal, era necessário discutir e enviar emendas 

constitucionais ao Congresso Nacional para, assim, reformar o Estado. Desse modo, além de 

uma primeira emenda eliminando os monopólios estatais nos setores energético e de 

comunicações, facilmente aprovada nos primeiros meses do novo governo, três grandes 

emendas constitucionais foram enviadas ao Congresso: reforma tributária, reforma da 

previdência social e reforma administrativa73. (BRESSER-PEREIRA, 1998d) 

 Nesse sentido, seria necessário74 formular uma proposta de modificação da Constituição 

Federal no âmbito da Administração Pública, especialmente para corrigir aquilo que ficou 

conhecido no Plano Diretor (BRASIL, 1995) e posteriormente discutido em alguns textos 

acadêmicos de Bresser-Pereira (1996; 1998a; 2000) como “retrocesso burocrático”. Assim 

sendo, o alvo essencial da mudança era o Capítulo da Constituição que cristalizou vários 

privilégios que reforçavam a tradicional administração burocrática, o que estava em flagrante 

oposição aos objetivos declarados da Reforma Gerencial.  

 A orientação que o presidente Fernando Henrique Cardoso havia dado nas reuniões de 

ministério era a de reformar a Constituição desconstitucionalizando o que pudesse ser 

desconstitucionalizado. Era uma proposta lógica, dado o famoso detalhismo da Constituição de 

1988. Seguindo esta orientação, o ministro Bresser-Pereira se reuniu com três assessores para 

iniciar o trabalho, e, conforme ele conta, foi examinando um a um os artigos, itens e parágrafos 

da Constituição relativos à Administração Pública, e cortando (desconstitucionalizando) este 

ou aquele. Mas depois de se dedicar por um 40 ou 50 minutos a este exercício, ele, de repente, 

interrompeu o trabalho, porque percebeu não seria assim que se poderia reformar a 

Constituição. Conforme conta o ex-ministro do MARE: 

 

Comecei pelo Artigo 37, seus itens e parágrafos. O processo era simples: corte 

este item, deixe esse outro, corte mais aquele, e assim por diante. Continuei 

dessa forma durante cerca de uma hora. Desconstitucionalizar era simples, 

direto. Seria mais simples ainda eliminar todo o capítulo sobre a administração 

pública. A maioria das constituições não inclui um capítulo sobre o assunto. 

De repente, porém, ocorreu-me um pensamento: "É mais fácil 

desconstitucionalizar, mas não vai dar certo. Os brasileiros costumam criticar 

o caráter pormenorizado da Constituição de 1988, mas, na verdade, gostam de 

constituições detalhadas. Querem ter todos os seus direitos claramente escritos. 

Se eu continuar nesta direção, os parlamentares vão dizer que o governo está 

pedindo um cheque em branco. E eles simplesmente não vão aprovar a 

reforma". (BRESSER-PEREIRA, 1999: p.15) 

 

                                                           
73 Foi enviada ao Congresso em julho de 1995. 
74 As razões para essa mudança na Constituição já foram discutidas no Capítulo 1 desta tese. 
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 Houve, então, naquele momento, uma mudança de direção na estratégia que seria 

adotada para a reforma constitucional da administração pública, e que representava a dimensão 

institucional da Reforma Gerencial preconizada no Plano Diretor. Seria preciso elaborar uma 

emenda constitucional muito bem pensada e bem escrita, que garantisse a realização da reforma 

e, ao mesmo tempo, garantisse direitos:  

 

 [...] em vez de desconstitucionalizar, escreveria o mais claramente possível as 

mudanças que eu queria. Por exemplo, como a estabilidade deveria ser mais 

flexível. Em quais condições precisas os servidores públicos poderiam ser 

demitidos por excesso de quadros - o que teria importantes efeitos fiscais - ou 

por insuficiência de desempenho - o que estabeleceria as condições para um 

sistema de incentivos gerenciais no serviço público. Como, na questão da 

demissão, os servidores deveriam ser protegidos contra decisões políticas, mas 

não contra decisões técnicas. A tarefa era inteiramente diferente e muito mais 

complexa. (BRESSER-PEREIRA, 1999: p.15) 

 

 Então, uma vez redefinida a abordagem em relação ao tipo de documento a ser 

apresentado ao Congresso Nacional, surgiu também a preocupação com a manutenção de 

direitos e garantias que já estavam assegurados na Constituição Federal: 

 
[…] this will never be approved. It will be unacceptable and if I come with a 

reform like this it will be a disaster, like it was for the reform of Social Security 

that the government sent to Congress at the same time. This is fully wrong. I 

want to make a reform, I know what I want to reform, but I want to get what I 

want in a sensible way without taking out all the rights that are already 

included in this constitution. This is a much more difficult job and will take 

a lot of time. Actually, it took six months and it was essentially—the moment 

I got a very good young law professor, lawyer, that helped me too: Paulo 

Modesto. (BRESSER-PEREIRA, 2011: p.20, grifo nosso) 

 

 Começou, então, um trabalho que durou alguns meses, para redigir um texto 

juridicamente sólido. Para isto, a contribuição de seu assessor jurídico, Paulo Modesto, que 

elaborou uma primeira versão da emenda e, em seguida, foi corrigindo e melhorando à medida 

em que o ministro conversava com os políticos e os servidores públicos, e ele, com os juristas. 

Até que, em junho de 1995, o ministro considerou que o trabalho estava pronto, que a emenda 

constitucional estava bem-pensada no plano político e sólida no plano jurídico, e podia ser 

debatida com as bancadas dos partidos políticos antes de ser, finalmente, submetida ao 

Congresso. Com o transcorrer da reforma constitucional, seria necessário o esforço político de 

articulação e convencimento. Ainda que nosso foco aqui não seja explorar a fundo esse aspecto 

da Reforma Gerencial, é importante assinalar algumas movimentações do ex-ministro Bresser 

no sentido de dialogar com o Legislativo e identificar aliados, conforme esse relato demonstra: 

 

Como também na emenda, eu tratei de falar com todas as bancadas, e em 

alguns momentos havia dificuldades. Houve um almoço com o Michel Temer, 
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por exemplo, que foi muito importante, porque ele me ajudou com algumas 

coisas, ao fazer alguns compromissos com o Congresso. Tinha também o líder 

do Governo na Câmara na época, o Inocêncio de Oliveira, que era um deputado 

muito inteligente (sem o nível intelectual do Temer, evidentemente), mas um 

homem muito esperto que sabia da política. Também numa conversa com ele 

foi importante para que eu pudesse ajustar a minha emenda às convicções da 

Câmara, aos políticos, portanto. (BRESSER-PEREIRA, entrevista, 2013) 

 

 Nesse sentido, a promoção de mudanças no texto constitucional era um pilar da Reforma 

Gerencial, sendo a proposta de mudança da estabilidade total dos servidores públicos um dos 

principais pontos, que na verdade era também o principal foco do Regime Jurídico Único (RJU), 

como já discutido no Capítulo 1, uma lei que encarnava fielmente a os princípios da 

administração pública burocrática: extremamente dispendiosa, ultrapassada e, sobretudo, uma 

agenda de privilégios. 

É importante, entretanto, observar que a estabilidade do servidor, embora 

flexibilizada, é mantida, na medida em que este só poderá ser demitido nos 

termos da lei. [...] a manutenção da estabilidade do servidor não apenas 

reconhece o caráter diferenciado da administração pública em relação à 

administração privada, mas também a maior necessidade de segurança que 

caracteriza em todo o mundo os trabalhos dos servidores públicos. Estes 

esperam maior segurança a qual, entretanto, não pode ser absoluta. O Estado 

garante estabilidade aos servidores porque assim assegura maior autonomia ou 

independência à sua atividade pública, ao exercício do poder-de-Estado de que 

estão investidos; não a garante para atender a uma necessidade extremada de 

segurança pessoal, muito menos para inviabilizar a cobrança de trabalho, ou 

para justificar a perpetuação de excesso de quadros. (BRESSER-PEREIRA, 

1998d: p.29) 

 

 Esse era um aspecto crucial segundo o desenho estratégico do Plano Diretor, uma vez 

que o fim do RJU permitiria, então, que nas carreiras típicas de Estado se contratasse os 

servidores por um estatuto jurídico de estabilidade funcional, com uma série de prerrogativas, 

pelo fato de serem atividades de Estado e para serem exercidas com proteção de ingerências 

políticas. Por outro lado, para a grande massa dos servidores, se caminharia para um tipo de 

regime de contratação mais próximo do que se faz no mercado privado em geral, inclusive com 

a ideia de que esse segmento mais amplo não tivesse a estabilidade típica das carreiras 

profissionais integrantes do núcleo estratégico do Estado, com a previsão da publicização dos 

grandes serviços sociais, que seriam regidos por um outro tipo de vínculo de trabalho, adequado 

àquela atividade. (BRASIL, 1995) Ainda nesse campo, para além da revisão do RJU, foi feito 

um estudo com o objetivo de limpar privilégios75 até então protegidos na legislação, levado à 

                                                           
75 Outro depoimento também demonstra que houve esforços no sentido de coibir abusos em formas de privilégios, 

que atingiam inclusive Ministérios poderosos: “Nós fizemos uma limpa na folha de pagamento do Governo, que 

gerou uma economia brutal, porque tinha muita gratificação ilegal. Mas eles queriam que se fizesse essa limpa só 

no Ministério dos outros, mas não na Fazenda e nem no Planejamento. E eu fui muito firme nisso, porque eu falei: 

“Com que moral nós vamos justificar fazer isso no Ministério dos outros?”. E tinha muita gratificação ilegal na 

Fazenda, particularmente na Fazenda. E eu comprei essa briga até o fim e deu certo.” (ENTREVISTADO n°4)   
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cabo pelo Secretário de Recursos Humanos do MARE, e que resultou numa medida provisória, 

conforme descreve o ex-ministro Bresser: 

 

[...] eu fiz uma “festa” com esse Regime Jurídico, ajudado pelo meu 

maravilhoso secretário de recursos humanos, o Luiz Carlos Capella, um 

excelente burocrata de Brasília, um republicano. Ele fez um estudo da lei do 

Regime Jurídico Único e me trouxe uma grande quantidade de privilégios 

absurdos que havia na lei. Então, nós fizemos uma medida provisória e 

acabamos com todos. Dali a alguns meses, ele me trouxe outra lista, e nós 

também resolvemos com uma segunda medida provisória. E ninguém 

protestou, foi curiosíssimo. Ninguém disse uma palavra, porque era um 

escândalo. (BRESSER-PEREIRA, entrevista, 2013) 

 

 Em suma, alguns pontos essenciais sofreram modificações a partir da Emenda 

Constitucional n° 19 de 1998, tais como:  a) instituição da eficiência como princípio 

fundamental da administração pública; b) relativização da estabilidade, que passou a ser 

vinculada ao desempenho e possibilidade de disponibilidade com remuneração proporcional; 

c) estágio probatório de três anos; d) teto remuneratório dos Poderes; e) fim do regime jurídico 

único e criação da figura do “emprego público”; f) sistema remuneratório livre de isonomias e 

gratificações em cascata; g) ampliação da participação popular e maior controle social; h) 

descentralização; i) instituição do contrato de gestão; k) mudança no regime das empresas 

estatais; entre outras. (BRASIL, 1995: p.50-51; BRESSER-PEREIRA, 1998a; 2009) 

 Portanto, a Emenda Constitucional foi parte essencial da Reforma Gerencial por duas 

razões fundamentais: primeiro, porque possibilitou a criação de bases jurídicas sólidas e 

estabeleceu princípios básicos da Reforma no plano do Direito, concretizando parte essencial 

da dimensão institucional da Reforma; além disso, porque estimulou um debate nacional que, 

ao longo do processo, iniciou uma modificação das concepções burocráticas brasileiras sobre a 

administração pública, atuando na dimensão cultural da Reforma Gerencial, como previsto no 

Plano Diretor. (BRASIL, 1995) “O Congresso Nacional finalmente a aprovou, conservando a 

maior parte de suas propostas originais, um destino bem diferente das outras grandes reformas: 

a da seguridade social e a fiscal”. (BRESSER-PEREIRA, 2009: p.249) 

  

2.5.1. Aproximação e apoio da burocracia  

 

 Para lograr êxito na promoção dos princípios essenciais da Administração Pública 

Gerencial, uma estratégia indispensável empreendida pelo MARE era precisamente manter 

abertos os canais de comunicação com a burocracia governamental do governo federal. Para 
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Bresser-Pereira (2005: p.18), a burocracia brasileira já apresentava um bom grau de qualidade 

técnica e competência, ainda que tenha sofrido reveses ao longo de alguns governos anteriores 

ao MARE. Segundo o autor, o papel da burocracia é absolutamente central também para a 

reforma gerencial, uma vez que “foi a competente burocracia pública brasileira que permitiu ao 

Brasil ser o primeiro país em desenvolvimento do mundo a começar sua reforma da gestão 

pública”. 

 Como já discutido no início deste Capítulo, além da aproximação e posterior 

incorporação aos seus quadros, desde o início do funcionamento do MARE, de membros da 

carreira dos gestores federais, demonstrando que os bons quadros da alta burocracia federal 

seriam prestigiados e diretamente absorvidos pela proposta da Reforma Gerencial, o ex-

ministro Bresser Pereira e a equipe do MARE, que protagonizaram um debate nacional no país 

a partir do lançamento da Reforma Gerencial em 1995, também deu grande ênfase nas suas 

ações para angariar o apoio mais amplo desse segmento e buscar sensibilizar os servidores 

públicos:  

 [..] quantidade de vezes que eu atendi a convites para fazer conferências foi 

alta. E o que me interessava era fazer conferências para servidores públicos. 

Eu não estava interessado em fazer conferências para empresários, nem para 

estudantes, não era meu interesse. Meu interesse era convencer os 

administradores públicos, porque eu jamais faria a reforma se eles não 

tivessem interessados em fazê-la. Eles obstruiriam, e ponto final; não foi o 

que aconteceu porque eles se interessaram. (BRESSER-PEREIRA, 

entrevista, 2013, grifo nosso) 

 

 Assim sendo, depreende-se que, se faltasse o apoio desse segmento, a Reforma 

Gerencial não poderia seguir seu curso. Isso porque as idéias contidas no Plano Diretor 

precisavam especialmente da aprovação dos altos funcionários, os quais, afinal, seriam 

encarregados de “aplicar” a reforma e gerenciar as novas figuras institucionais dela advindas, 

estando, para tanto, no comando do aparelho do Estado, juntamente com os políticos, gerindo 

a administração pública a partir do núcleo estratégico do Estado. (BRASIL, 1995; BRESSER-

PEREIRA, 2005). 

  Todavia, conforme narra o ex-ministro Bresser, houve grande desconfiança da 

burocracia no início dos trabalhos do MARE, pois um dos principais argumentos contrários, 

fruto da desinformação geral e também da novidade que a proposta representava naquele 

momento, era que a Reforma seria contra os burocratas em si, sendo que, na verdade, o eixo 

essencial do reformismo era a crítica e a superação da forma majoritariamente burocrática de 
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gerir o aparelho de Estado, ou seja, o “inimigo” verdadeiro era a administração pública 

burocrática e suas disfunções76 que emperravam o desempenho governamental: 

 
A Reforma Gerencial não é contra os burocratas, e sim contra a 

administração pública burocrática. É contra uma forma de administrar o 

Estado que impede os altos funcionários de gerenciar, tomar decisões, 

escolher o melhor meio de lograr objetivos. [...] Como poderia eu ser contra a 

administração pública burocrática e a favor de uma burocracia de Estado? 

Minha resposta era direta: "No Estado, preciso de gerentes para gerenciar, e 

esses gerentes são os servidores públicos, os burocratas. Eles precisam ter mais 

liberdade para decidir, não podem ficar presos a leis e regulamentos estritos, 

precisam adquirir novas competências e prestar mais contas à sociedade. 

Precisam poder tomar decisões, premiando e punindo, que motivem seus 

subordinados. Mas sempre serão burocratas do Estado, que exercem o poder 

em nome do Estado e dos políticos eleitos que lhes delegaram autoridade". 

(BRESSER-PEREIRA, 1999: p.20, grifo nosso) 

 

 De fato, muitos foram os debates, as críticas e as resistências às propostas do Plano 

Diretor, à época de sua apresentação e nos anos que se seguiram. Além das resistências 

corporativas vindas das burocracias menos qualificadas, as novas ideias criaram uma espantosa 

sinergia entre seus críticos, o que acabou por aproximar as forças mais conservadoras, em 

grande medida acostumadas às tradicionais práticas patrimonialistas e também as esquerdas 

estatizantes e pró-burocracia. (PACHECO, 2013; BRESSER-PEREIRA, 1999; 2005; 2009) 

 Nesse sentido, ainda segundo Pacheco (2013), a proposta do Plano Diretor sempre foi 

clara ao impor “perdas” aos servidores de baixa qualificação, já que esses paulatinamente 

deixariam de serem necessários na esfera federal, onde estaria concentrada a formulação de 

políticas públicas nacionais nas mãos das carreiras estratégicas de Estado. Assim sendo, a 

burocracia federal, idealmente formulada pela Reforma Gerencial, constituir-se-ia em um 

núcleo enxuto, pequeno, bem remunerado e de alta qualificação, sendo que as camadas “média 

e baixa” da burocracia seriam progressivamente “atingidas” com a transferência de atividades 

para o mercado e com a publicização. (BRESSER-PEREIRA, 1998a; 2009) 

 Desse modo, o estabelecimento de laços positivos com a burocracia era um ponto 

nevrálgico do projeto do MARE, que passou então a empreender medidas específicas e reforçou 

o diálogo, com um duplo objetivo: fortalecer o núcleo estratégico, reforçando a agenda 

“burocrática” da Reforma, ao mesmo tempo em que busca angariar o apoio da alta burocracia: 

 

Além de debater e de me empenhar em persuadir os altos funcionários, tomei 

medidas concretas para conseguir seu apoio. Dei especial relevância ao 

conceito de carreiras típicas de Estado (...) como as carreiras de policiais, 

diplomatas, procuradores, fiscais, auditores, gestores e formuladores de 

                                                           
76 Os aspectos teóricos sobre as formas de administração pública burocrática e gerencial serão discutidos de modo 

mais aprofundados no Capítulo final desta tese. Aqui, o foco é restrito ao debate e ao processo de interação do 

MARE e sua equipe com “públicos” fundamentais atingidos pela proposta da Reforma Gerencial. 
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políticas públicas. Constatei que essas carreiras são menos remuneradas que 

empregos semelhantes no setor privado (...). Embora aumentos salariais gerais 

tenham sido suspensos desde 1995, obtive vários aumentos para carreiras 

específicas. Menores do que eu esperava, porém suficientes para assinalar uma 

aliança. (BRESSER-PEREIRA, 1999: p.21) 

 

 Então, o MARE atuava também em falhas e traumas deixados na burocracia por 

governos anteriores, sendo preciso, ao mesmo tempo em que se tentava dotar o núcleo 

estratégico de melhores condições de trabalho, atuando em uma agenda tipicamente de 

construção burocrática, também responder com acenos à alta burocracia para reestabelecer uma 

política de remuneração compatível, medida concreta tomada pelo MARE que certamente 

repercutiu de modo positivo nesse segmento, atenuando resistências e efetivamente valorizando 

algumas categorias: 

 [...] Uma ênfase muito grande do Itamar, que foi uma coisa desastrosa sob 

vários aspectos, foi a tentativa de uma política de isonomia salarial, que 

colocou em pânico essa burocracia de hierarquia mais alta. Então, digamos que 

o discurso do MARE com o Plano Diretor e as propostas que defendiam, de 

que se deveria abrir concursos para as carreiras mais qualificadas e 

reestabelecer os salários nessas categorias de maior qualificação técnica, isso 

caiu muito bem nesse segmento, porque a experiência da isonomia do governo 

Itamar realmente foi bem traumática. (ENTREVISTADO n°2) 

 

 Nessa mesma direção, um ex-servidor do MARE, também integrante da carreira de 

gestores que compôs o Ministério, aponta algumas razões adicionais para a adesão de camadas 

hierarquicamente superiores da burocracia à Reforma, destacando a qualidade técnica dos 

projetos contidos no Plano Diretor e ressaltando uma qualificação social-democrata na proposta 

da Reforma Gerencial, que estaria em equilíbrio com posições mais radicais, facilitando seu 

entendimento e aceitação por parte de alguns setores da alta burocracia: 

 

A minha visão é que a adesão nesses setores [da alta burocracia] acontecia pela 

qualidade intrínseca da reforma, a qualidade técnica. Porque era um desenho 

muito elegante, porque era um desenho que fugia do “neoliberalismo”, da ideia 

de você reduzir o Estado, e também fugia da ideia de manter uma coisa muito 

dispendiosa e tradicional, que é dar seguimento à agenda de organização da 

Administração Pública que vem da Constituição Federal de 1988, que é uma 

agenda ultrapassada e de privilégios. Então, a burocracia mais qualificada via 

no Plano Diretor um desenho muito atraente, eu diria um desenho social-

democrata, que fica no meio termo entre o neoliberalismo, de privatizar, 

extinguir órgãos e cortar despesas, e o outro lado, de construir apenas uma 

burocracia weberiana caríssima, sem mexer nos privilégios. 

(ENTREVISTADO n°2) 

 

 Em suma, o apoio dos segmentos burocráticos, em especial a alta burocracia, era 

essencial para os objetivos da Reforma Gerencial. Concretamente, segundo Bresser-Pereira 

(1999: p.9), o apoio dos altos burocratas federais foi medido em pesquisa de opinião realizada 
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à época: de acordo com várias pesquisas de opinião77, cerca de 75% da população aprovou a 

emenda constitucional da reforma administrativa. Cerca de 80% dos altos funcionários 

aprovaram não apenas a emenda, como mais especificamente as propostas do Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho de Estado.  

 Tal fato foi verificado numa pesquisa nacional realizada entre formadores de opinião no 

final de 1997, que evidenciou que o segundo grupo mais favorável à reforma era o dos altos 

funcionários, sendo o primeiro constituído pelos empresários e o terceiro pelos jornalistas. Tal 

pesquisa, de acordo com Pacheco (1999: p.116-17) e Bresser-Pereira (1998a: p.337-38), foi 

realizada78com 311 formadores de opinião pública, sob a coordenação do cientista político 

Walder de Góes, da Universidade de Brasília, residentes em 11 capitais brasileiras, selecionados 

pelo método reputacional, a partir das indicações de um grupo inicial de formadores de opinião 

escolhidos pelos pesquisadores. Os entrevistados foram agrupados em oito grupos 

profissionais: jornalistas, empresários, políticos, administradores públicos, líderes associativos, 

líderes trabalhistas, intelectuais, outros. 

 Para tanto, a abordagem visando o apoio desse público-alvo deu-se numa perspectiva 

de convencimento e inclusão no grande projeto reformista, recusando-se essencialmente o 

burocratismo, ou seja, o entendimento puramente ortodoxo do que é a administração pública, e 

não condenando as virtudes da burocracia, visando fundamentalmente iniciar a transição da 

gestão pública brasileira rumo a uma administração gerencial. 

 

2.5.2 A resistência dos adversários: sindicatos e o PT 

 

 Como consequência direta da necessidade imprescindível de promover uma abordagem 

de aproximação com a burocracia, o MARE também despertou resistências e enfrentou 

obstáculos de instituições sindicais e partidos organicamente79 ligados a elas. Então, foi 

necessário, dentro da estratégia geral da Reforma Gerencial, estabelecer uma forma de 

tratamento também para os adversários da proposta a qual, ainda que democrática e dialogada, 

não encontrou eco entre seus interlocutores em razão da ameaça que as novas ideias 

representavam para interesses corporativos fortemente enraizados no aparelho de Estado e em 

alguns de seus representantes no plano político-partidário e sindical: 

 

                                                           
77 Ver Pacheco (1999). 
78 A pesquisa foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, e divulgada no início de 1997. 

(BRESSER-PEREIRA, 1998a: p. 337) 
79 Sobre a relação entre a Administração Pública Gerencial e partidos de esquerda, ver especialmente os trabalhos 

de Fontoura (2015) e Oliveira (2016). 
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Uma vez que os adversários eram identificados, não hesitei em denunciá-los. 

Neste caso, o acordo era impossível. Os políticos patrimonialistas defendem 

interesses pessoais ou familiares, os corporativistas, interesses de grupos. Os 

primeiros costumam organizar-se em grupos políticos locais, os segundos em 

sindicatos. Mas ambos procuram vantagens e privilégios (rent-seeking): sua 

meta é capturar o patrimônio público, privatizar o Estado. (BRESSER-

PEREIRA, 1999: p.19) 

 

 Nesse sentido, de acordo com Ferreira Costa (2002), a ruidosa relação entre governo e 

sindicatos era resultado de dois elementos: a imprecisão acerca de qual ator governamental 

deveria conduzir os diálogos e as negociações - MARE ou Casa Civil – e a radicalização das 

posições assumidas pelos sindicatos e pelo governo, já bastante escarçada em função da 

oposição desses segmentos em relação também à outras reformas defendidas por FHC. Desse 

modo, para Bresser-Pereira (1999: p.25), o diálogo com os representantes sindicais se mostrou 

particularmente complicado e deu-se em condições bastante desfavoráveis, inclusive numa 

perspectiva agressiva de confrontar diretamente o ex-ministro: 

 

[...] enfrentei enormes dificuldades desde o primeiro dia no cargo, quando o 

presidente da CUT se recusou a falar comigo. O sindicato que representa esses 

servidores em Brasília, o SINDISEP, adotou desde o início uma atitude 

extremamente agressiva. Em julho de 1995, o sindicato lançou uma campanha, 

com grandes cartazes publicitários e anúncios na televisão, dizendo: “Bresser 

quer arrasar o serviço público. Quer acabar com a saúde pública e a educação 

pública, e transformar o Estado em polícia”. Eu estava indignado. Nada era 

mais distante das minhas convicções e da minha história pessoal. Recebi várias 

vezes os representantes dos sindicatos de servidores na tentativa de estabelecer 

um diálogo. Expus francamente minhas idéias e limitações. Mas, obviamente, 

não falávamos a mesma língua. 

 

 Ainda nesse âmbito, houve tentativas de estabelecer discussões em outros espaços não 

tão pacíficos, como ilustra este testemunho acerca das tensões oriundas do choque de ideias e 

interesses a partir da tentativa de diálogo direto com setores sindicais, demonstrando a 

intensidade de algumas reações contrárias desencadeadas com a saída da equipe do MARE a 

campo para tentar minimamente sensibilizar segmentos menos afeitos às ideias da Reforma 

Gerencial para esclarecer questões importantes: 

 
I have witnessed some very tense debates. In one instance I was with Bresser, 

and we feared for our physical integrity—we had to run because the situation 

was getting very difficult. This was in Sao Paulo during a kind of a Congress. 

The unions entered the room very aggressively; it was terrible. They didn’t 

understand. They were opposed, because it was not clear for them whether 

their rights should be decreased or not. (MARTINS, 2010: p.8) 

 

 Nesse sentido, desde mesmo antes da posse como ministro do MARE, Bresser Pereira 

destaca que procurou abrir um canal de diálogo com alguns desses segmentos mais resistentes, 

porém sem sucesso. Fracasso esse que também se repetiu posteriormente, quando algumas 
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propostas mais concretas já estavam prontas e sendo apreciadas no debate público com o 

Congresso Nacional, arena na qual também prevaleceu o sectarismo e a recusa sistemática ao 

contato com quaisquer ideias que questionassem as arraigadas crenças e interesses corporativos 

e políticos protegidos por um modelo de administração estritamente burocrático: 

 
Num primeiro momento, tentei persuadir representantes da velha esquerda, 

mas o diálogo não tardou a mostrar-se impossível. Meu primeiro gesto como 

futuro Ministro, ainda em dezembro de 1994, antes mesmo da posse do novo 

governo, foi de convidar para um almoço o presidente da Central Única dos 

Trabalhadores, Vicentinho da Silva. O convite foi recusado, como foram 

rejeitadas todas as minhas tentativas para apresentar o projeto aos deputados 

do Partido dos Trabalhadores - PT. Quando o projeto de emenda estava pronto, 

por volta de julho de 1995, apresentei-o às bancadas de todos os outros grandes 

partidos. Com o PT foi impossível. Embora, em particular, alguns 

representantes do PT concordassem com a maior parte das mudanças, a 

maioria discordava, e até recusava debatê-las. (BRESSER-PEREIRA, 1999: 

p.17) 

 

 Ademais, Gaetani (2000: p.6) aponta uma razão adicional para a dificuldade de diálogo 

entre o MARE e os sindicatos ligados à burocracia: a ausência de diálogo entre as partes foi, 

também, resultado da falta de interesse do governo, uma vez que o Presidente da República não 

demonstrou grandes preocupações com o posicionamento do funcionalismo público. Nas 

palavras do autor, o funcionalismo era “un electorado político sin relevancia particular para la 

coalición de Cardoso.” Além disso, destaque-se o papel da oposição político-partidária ao 

governo Fernando Henrique Cardoso, profunda e permanentemente empenhada - apesar de todo 

o esforço didático de explicar e disseminar os novos conceitos da Reforma Gerencial - em 

rotular, em um tom denuncista80, as todas reformas daquele governo de “neoliberais”, o que 

também acabou por reforçar os estigmas de governos passados em relação à burocracia. 

(ABRUCIO, 2007; FONTOURA, 2015; BRESSER-PEREIRA, 1999)  

 De fato, segundo Bresser-Pereira (2005: p.19), o PT representou um entrave de caráter 

político para o MARE, especialmente pela forte vinculação dos seus quadros e mesmo da sua 

trajetória aos segmentos médios e baixos da burocracia. Assim sendo, havia a oposição política 

ao governo, sempre embalada por uma resistência sistemática, fundamentalmente porque 

supunham erroneamente que a reforma gerencial era uma “reforma contra a burocracia” e os 

interesses dos burocratas, o que, de acordo com todo o referencial prático do Plano Diretor e 

dos textos teóricos do ex-ministro Bresser Pereira, revela flagrantemente um equívoco 

                                                           
80 “Durante o primeiro ano da reforma, foram frequentes os preconceitos contra mim a esse respeito, em 

decorrência da minha experiência pessoal no setor privado e da permanente acusação de neoliberalismo feita pela 

oposição ao governo Fernando Henrique Cardoso. No entanto, não sentia dificuldade em debater esta questão com 

todos, em qualquer lugar”. (BRESSER-PEREIRA, 1999: p.20) 
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fundamental, o que resultou em um discurso contraditório e pouco convincente em relação à 

Reforma Gerencial.  

 Ademais, sem dúvidas, a tentativa de vincular a Reforma Gerencial a um “projeto 

neoliberal” foi marcante no período em que o MARE operou e assinala fortemente a visão do 

PT acerca da reforma administrativa contida nos pressupostos da Administração Pública 

Gerencial. De fato, é inconteste que esse mantra retórico constituiu parte fundamental da 

narrativa política do PT para se opor ao governo, bloqueando o diálogo e acirrando posturas 

sectárias, o que efetivamente impediu um maior avanço da temática e esteve no cerne dos 

argumentos contrários do principal partido político de oposição naquele momento: 

 

Apesar das ressalvas feitas pelo ex-ministro Bresser Pereira, o PT sempre viu 

sua proposta de reforma como linha de frente do projeto neoliberal. É 

justamente por vincular tentativas de reforma da máquina pública ao projeto 

neoliberal que o PT também enfrenta uma dificuldade interna de enxergar a 

Administração Pública Gerencial como uma ferramenta de combate ao 

patrimonialismo. No clima de guerra de torcidas que impera na política 

nacional, qualquer tentativa de reestruturar o Estado, na visão petista 

tradicional, estaria necessariamente comprometida como política de 

direita e, pior, do PSDB. Trata-se de uma postura que obstruiu o debate. 

(FONTOURA, 2015: p.20, grifo nosso) 

  

 Desse modo, a resistência política mais evidente ao projeto do MARE deu-se em relação 

às reiterada tentativas frustradas de estabelecer minimamente uma linha de diálogo com 

representantes daquele partido, conforme narra o ex-ministro do MARE: 

 
I had strong opposition from the Partido dos Trabalhadores (PT). They were 

against everything at that time, they were against, against and against. […] I 

went to speak to all the parties, the political parties in Congress. […] the only 

one that was absolutely impossible to get was PT. They strongly refused. No 

discussion, no conversation. […] So they were very much against. And they 

continued to be against it after I left the ministry. (BRESSER-PEREIRA, 2011: 

p.19-20) 

 

 Para além da oposição política e obstrução de qualquer forma de debate de ideias com 

o MARE, a resistência petista também se manifestaria de modo concreto no plano judicial, 

especialmente em relação a uma grande novidade apresentada pela Reforma Gerencial em 

termos de inovação organizacional: as organizações sociais. 

 

Também o Partido dos Trabalhadores foi inicialmente contrário às OSs e 

protocolou, conjuntamente com o PDT e logo após a aprovação da lei federal, 

em 1998, uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal 

Federal, contestando vários de seus dispositivos e pleiteando a revogação 

integral da lei, solicitando também uma liminar que suspendesse 

imediatamente a vigência da lei das OSs. (PACHECO, 2013: p.3) 
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 Em suma, a oposição política mais ampla ao governo Fernando Henrique incidiu 

fortemente sobre a proposta do MARE, especialmente angariando resistências de grupos 

sindicais e ao partido mais influente a eles identificado, dificultando um debate de ideias mais 

amplo e propositivo que o ex-ministro Bresser Pereira intentou estabelecer naquele momento. 

De todo modo, a relação de aproximação e convencimento de alguns setores da burocracia 

federal, e o confronto e a oposição sistemática de outros segmentos e seus apoiadores, deixaram 

claro no Brasil, a partir do grande debate desencadeado com a Reforma Gerencial, que o 

aparelho de Estado estava sitiado e ainda profundamente comprometido com velhas práticas de 

captura do interesse público por grupos organizados, à esquerda e à direita: 

 
Afinal, a velha direita patrimonialista sempre foi parte central da classe 

dirigente no Brasil e está acostumada às formas clássicas da busca de 

vantagens e privilégios (nepotismo, clientelismo), assim como a velha 

esquerda corporativista é habituada às formas burocráticas da busca de 

privilégios, que incluem principalmente salários desvinculados do trabalho 

efetivo e aposentadorias sem relação com a contribuição previdenciária. 

(BRESSER-PEREIRA, 1999: p.17) 

 

 Portanto, as novas ideais gerenciais sustentadas pelo projeto do MARE perturbavam 

algumas concepções de mundo de atores oposicionistas influentes no contexto do primeiro 

governo Fernando Henrique Cardoso, que se refletiam em interesses solidamente cristalizados 

em alguns setores da burocracia e em seus representantes diretos no âmbito sindical e político-

partidário, criando um intenso front de resistência. 

 

2.5.3 A relação com os Governadores, Prefeitos e Secretários de Administração Pública 
 

 A Reforma Gerencial foi uma somatória de projetos importantes, todos orientados de 

modo sistemático pelo Plano Diretor, o qual ditava o sentido de agenda incorporado pela 

Reforma do Aparelho de Estado. Dentre esses projetos, o sustentáculo institucional era a 

Emenda Constitucional que, por sua vez, também influenciaria sobremaneira os entes 

subnacionais, razão pela qual a estratégia do MARE de dialogar e buscar o apoio de governos 

estaduais e municípios tornou-se um elemento vital para, posteriormente, dissolver resistências 

internas no Governo, identificar aliados e fazer avançar a pauta no Congresso: 

 

Dentre os projetos do Governo Federal que, somados, constituem a Reforma 

Gerencial, o mais importante, com ampla repercussão nos governos 

estaduais e municipais, foi o da emenda reformulando o capítulo da 

Administração Pública da Constituição de 1988. Esta emenda, promulgada 

em maio de 1998, foi objeto de debate nacional durante três anos. Sua 

importância deriva da profundidade da mudança institucional envolvida, 

viabilizando a implementação da Reforma Gerencial. (BRESSER-PEREIRA, 

1998a: p.206, grifo nosso) 
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 Nesse sentido, ao desenhar uma estratégia para implementar sua agenda reformista, o 

governo decidiu estabelecer uma ponte de diálogo e esclarecimento com aliados políticos, logo 

no início de 1995, para discutir as pautas prioritárias das reformas que seriam enviadas ao 

Congresso, dentre as quais a pauta do MARE pleiteava maior inserção. 

 

The government was very much committed to Reforms. […] So the 

government decided that the ministers that were responsible for these reform 

areas would have three or four days, in the end of January 1995, the first month 

of the administration, a discussion, a presentation of their ideas to the 

congressmen of the political party that was supporting the government. I was 

invited also to this. (BRESSER-PEREIRA, 2011: p.5) 

 

 Foi justamente nesse momento que se iniciou o processo de convencimento interno tanto 

do próprio governo como dos aliados, e também do próprio Presidente FHC que, ainda que não 

fosse contra a proposta da Reforma Gerencial, assinalara na primeira audiência com seu 

ministro que ela não era parte da agenda de reformas a serem levadas a cabo. Mas deixou o 

caminho aberto para que Bresser reunisse apoios políticos que garantissem a viabilidade de 

executá-la (BRESSER-PEREIRA, 2010; MARTINS, 2002). De todo modo, o MARE foi 

incluído numa rodada de conversas para alinhar as ideias e começar a testar a viabilidade 

política das reformas a serem encaminhadas ao Congresso Nacional: 

 

Eu precisava do apoio dos políticos. Ainda em janeiro de 1995, no final do 

mês, o Planalto decidiu fazer reuniões com os ministros envolvidos em 

Reformas. Mas a minha reforma não estava decidida: quando eu falei com o 

Presidente ele disse que não estava na agenda, mas ele não me proibiu. 

Então se resolveu fazer uma reunião das diversas bancadas dos partidos que 

apoiavam o Governo com os ministros responsáveis. Quem coordenava isso 

era o Ministro da Justiça, o Nelson Jobim. Então estavam o Ministério da 

Fazenda (sempre), o Ministério da Previdência, que estava numa reforma 

importante, e me puseram lá também. E isso foi ótimo, ainda que houvesse 

dúvidas sobre se fariam. (BRESSER-PEREIRA, entrevista, 2013, grifo nosso) 

 

 Então, é nesse contexto que, do ponto de vista da aceitação da proposta reformista do 

MARE, o Ministro Bresser constatou que, para levar adiante seus planos, seria necessário 

conquistar mais apoio político, lutando para superar a condição inicialmente marginal da sua 

proposta reformista dentro das pautas prioritárias do Governo. Logo, o Presidente FHC teria, 

então, condicionado o apoio mais efetivo do Governo à adesão de mais segmentos à proposta 

do MARE: 

This was a sign that the President was ready to see what would happen. Then 

he told me very clearly, you defend your ideas especially in terms of changing 

the constitution. That is part of my reform to make tenure more flexible. We 

will decide later depending on the support that you get. Everybody was against 

this, he said. (BRESSER-PEREIRA, 2011: p.5) 
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 Foi então a partir desses diálogos com os aliados, principalmente os Governadores e os 

Prefeitos das maiores cidades que se comprovou seu interesse pela Reforma Gerencial. 

(BRESSER-PEREIRA, 2010) Este diálogo inicial ajudaria de modo decisivo a avançar a 

questão da emenda constitucional da Reforma administrativa, bem como na difusão das novas 

ideias gerencias de melhoria da eficiência da gestão pública: “I went to this, I participated in 

these lectures, these four days’ lectures and the lectures helped me because I learned that the 

states and large municipalities were very much interested in my ideas.” (BRESSER-PEREIRA, 

2011: p.6) 

[...] eu percebi ali que os governadores e os prefeitos de grandes cidades 

podiam me ajudar muito, porque eles estavam interessados também na 

Reforma, porque tinham problemas sérios de administração pública e excesso 

de gastos. E aí eu fui atrás deles, muito sistematicamente, e alguns me ajudaram 

bastante. O Britto, por exemplo, que foi governador do Rio Grande do Sul, 

entre outros. E indo atrás dos governadores eu ia atrás também dos secretários 

de administração pública. E esses secretários passaram a ser parte da minha 

equipe, de certo modo, porque eu os convidei muitas vezes, os ouvi, discuti 

com eles, foi muito importante esse apoio e o entendimento com eles, como eu 

também aprendi coisas. (Bresser-Pereira, Entrevista, 2013) 

 

 Então, o Ministro Bresser participou e, conforme ele próprio relata, foi justamente a 

partir dessa interação com esse público que ficou claro a necessidade e o apoio dos 

governadores e prefeitos de grandes cidades, pois seriam eles os grandes interessados em tornar 

mais eficientes os grandes serviços sociais, sob sua responsabilidade administrativa e legal 

direta:  

There are other very important services in the federal administration and this 

ultimately in the state and municipalities, also, I was making a reform that was 

not only for the federal but also helped a lot states and large municipalities. So 

this civil service to be legitimate, they need to be efficient. (BRESSER-

PEREIRA, 2011: p. 3) 

 

 Portanto, ainda como reflexo de um tema marginal na agenda do governo, que contava 

com um apoio cauteloso da elite decisória da Presidência da República, a necessidade de 

convencimento era imperativa para o sucesso projeto reformista do MARE. Todavia, os 

depoimentos indicam que o apoio dos Governadores foi determinante para quebrar a resistência 

do próprio chefe do Governo, sendo que somente partir daí foi possível avançar: 

 

Na verdade, o Presidente [FHC] só concordou afinal que eu estava 

autorizado a ir adiante com a Reforma quando ele viu que os 

Governadores estavam apoiando. O Mário Covas, por exemplo, um grande 

governador, era amigo meu, e depois foi fazer as organizações sociais em São 

Paulo. Tinha e tenho grande admiração por ele, para mim foi o político mais 

extraordinário que eu conheci, era um engenheiro e um homem público de alto 

nível. (Bresser-Pereira, entrevista, 2013, grifo nosso) 

 



 

110 
 

 Para além da sensibilização e posterior sinalização de suporte dos Governadores e 

Prefeitos à Reforma Gerencial, é importante destacar igualmente a aproximação com os 

Secretários Estaduais de Gestão Pública que, segundo o Ministro Bresser e outros entrevistados, 

desempenharam papel importante na discussão conjunta das propostas do MARE e no 

engajamento dos próprios Governadores no processo: 

 
Eu não creio que tenha sido o primeiro, mas eu dei muito prestígio às reuniões 

com os secretários de gestão. Na época do MARE, eu conversei com todos, 

fazia parte da minha política, isso era muito importante. Quando eu fui escrever 

a emenda, com a ajuda maravilhosa do Paulo Modesto, eu chamava os 

secretários, eles iam ao Ministério, eu discutia com eles. Eu procurei fazer uma 

coisa conjunta com eles. (BRESSER-PEREIRA, entrevista, 2013) 

 

 Enfim, a postura do MARE de envolvimento de atores subnacionais foi decisivo para 

fazer avançar as propostas da Reforma Gerencial, o que acabou resultando em maior suporte 

político a partir de uma abordagem inclusiva desses entes, que foram também contemplados 

nos seus interesses, segundo relato: 

 

E o apoio político veio porque a gente envolveu os Secretários de 

Administração na elaboração da proposta desde o início. A gente tinha uma 

proposta que foi sendo modificada, contemplando os interesses dos Estados e 

dos prefeitos das capitais. Então, a partir disso, nós fomos adequando. Nós 

olhamos também para eles, porque era uma reforma constitucional, que atinge 

Estados e munícipios. E nós trouxemos eles para essa discussão. E a partir daí 

a gente tinha apoio político. (ENTREVISTADO n°11) 

 

 Em suma, as questões da despesa com pessoal e da rigidez das normas de recursos 

humanos representavam grande peso para os governos – e ainda hoje representam. Daí o apoio81 

de governadores e prefeitos das grandes cidades às propostas da reforma gerencial 

majoritariamente da base aliada do governo FHC. (PACHECO, 2013; SANTANA, 2015) 

2.5.4 Os juristas “publicistas”: sacerdotes do Estado 

Por fim, é necessário analisar mais detidamente qual foi o papel e a influência de um 

público especifico envolvido no processo reformista – o grupo dos professores de Direito 

Administrativo, caracterizado por forte tradição burocrática. A esse grupo o ex-ministro do 

MARE confere denominação bastante ilustrativa de seu poder e da convicção com a qual 

defendiam os pressupostos burocráticos da administração pública: 

 
Havia um outro público, que é um pouco diferente, o público dos professores 

de direito administrativo, que foi o que me ofereceu mais dificuldade. Eles são 

os “sacerdotes do Estado”. Eles estavam muito acostumados com a ideia de 

                                                           
81 Cardoso (2015: p.262) também enfatiza o papel decisivo de apoio dos governadores à reforma administrativa. 
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uma administração pública puramente burocrática e tiveram dificuldades para 

aceitar uma [administração] gerencial. Eu também tinha esse público a 

considerar. (Entrevista, 2013, grifo nosso) 

 

 O ex-ministro do MARE logo se deu conta do problema. Ele era amigo pessoal de um 

dos seus principais representantes, Celso Antônio Bandeira de Mello, ao qual pediu ajuda e 

apoio logo após ter tomado posse. Obteve a ajuda (a indicação de Paulo Modesto para ser seu 

principal assessor jurídico) mas não apoio. Bandeira de Mello deixou isto claro desde o primeiro 

contato do ministro com ele. Bresser-Pereira não se conformou, e reservou um dia inteiro para 

conversar com alguns dos principais administrativistas, inclusive Bandeira de Mello e a hoje 

Ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmén Lúcia. Conforme informou Bresser-Pereira, a 

conversa foi muito cordial, mas não foi suficiente para que obtivesse o desejado apoio. 

Esses profissionais do Direito, os administrativistas82,se opuseram inicialmente à 

Reforma. Eles representaram um núcleo de difícil diálogo com o Ministério, devido ao conjunto 

de valores, crenças e práticas bastante peculiares, que norteiam sua visão de mundo e sua 

atuação profissional no mundo jurídico, e que também possui desdobramentos na esfera 

governamental. Nesse sentido, Sundfeld (2012: p.73-110), descreve esse nicho de profissionais 

como uma classe específica de juristas envolvidos com assuntos do direito público e 

governamental: “reúnem-se em torno do conhecimento do Direito e do gosto pela Política. São 

políticos pela via do Direito, ou juristas políticos”. Segundo o autor, esses juristas criam 

interpretações, teses e teorias a partir de provocações ou necessidades da política, da economia, 

da vida pessoal ou empresarial. Assim, Sundfeld classifica tal grupo como a “ordem dos 

publicistas”83, pois apresentam características peculiares, as quais o autor considera capazes de 

enquadrá-los na ideia de “Ordem”:  

  

[...] esse grupo tem razoável unidade interna, com regras de admissão e 

conduta mais ou menos estáveis, ocupando um espaço próprio no mundo 

jurídico. Constitui, assim – e aqui recordo os exemplos das ordens honorificas 

ou religiosas de leigos – o que se pode metaforicamente denominar de 

“Ordem”. (2012: p.74) 

  

 Sem dúvida, esta classificação do autor pode ajudar a caracterizar e analisar esse público 

que esteve envolvido no debate sobre a reforma gerencial de 1995: 

 

                                                           
82 Direito Administrativo é o ramo do Direito que organiza e disciplina o Estado. É o Direito “burocrático” da 

burocracia. No Brasil, bem como nos países que herdaram as tradições jurídicas romana e napoleônica, é um ramo 

da Lei muito desenvolvido (BRESSER-PEREIRA, 1998d: p. 38) 
83A “Ordem” dos Publicistas compõe-se basicamente de constitucionalistas e administrativistas. [...] Os membros 

da Ordem dos Publicistas integram uma categoria mais ampla: a dos juristas, profissionais do Direito com status 

de professores, homens da Academia. (SUNDFELD, 2012: p.77) 
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Quem são os administrativistas? Antes de tudo, isto: são profissionais do 

Direito – e nele acreditam. Raciocinam em termos de direitos (alguém pode 

exigir algo?) e deveres (alguém pode ser exigido quanto a algo?), de normas 

(qual texto gera direitos e deveres?), de nulidades (alguma norma exige que 

esta decisão seja desfeita por uma autoridade de controle?) e sanções (por 

causa disso ou daquilo, alguém pode ser punido por uma autoridade?). São 

pessoas treinadas para comparar o que lhes é proposto com padrões de 

referência que não estão totalmente sob o seu domínio (o Direito): isto é 

jurídico, aquilo não; isto está previsto na norma; aquilo é proibido. São 

especialistas de um universo não concreto (o das normas), não da realidade. 

Por isso, nem sempre é fácil dizer-lhes: “as coisas não são assim”. Afinal, estão 

acostumados a pensar mais em como “as coisas devem ser”. (SUNDFELD, 

2010: p.295-296, grifos do autor) 

 

Assim, depreende-se do trecho da declaração do ex-ministro Bresser acima citada que 

alguns acadêmicos do Direito administrativo ofereceram resistência às inovações trazidas no 

bojo da Reforma Gerencial, representando então, em alguma medida, ainda que 

fundamentalmente no plano das ideias, uma espécie de freio às propostas de inovações 

institucionais sugeridas pela Reforma.  

Nesse sentido, de acordo com Sundfeld (2012), uma das raízes dessa resistência desse 

grupo de juristas resiste no fato de que as doutrinas e as normas que esses publicistas ajudaram 

a fazer, em especialmente durante a Reforma Burocrática, são muitas vezes “objetos de culto 

pessoal”. Em oposição a elas, as reformas da década de 1990 tentaram mudar isso ao questionar 

alguns de seus pressupostos centrais. Naturalmente, os publicistas se veem incomodados com 

isso, pois os reformadores tentam suprimir elementos de grande valor pessoal que foram criados 

por eles, gerando resistências e a reafirmação das próprias ideias: 

 
Todos os juristas importantes aspiram a ter a sua própria lei. Porque eles tem 

ideias próprias e querem defendê-las. Então, o mais importante é colocar a sua 

ideia numa decisão judicial emblemática que seja amplamente seguida depois 

ou mesmo numa lei. Se conseguir colocar numa ou noutra, passa-se a cultuar 

aquilo. E você vira um defensor daquilo. E depois, luta-se pela aplicação 

daquilo. Isso é o tradicional, os juristas são assim. (ENTREVISTADO n°3) 

 

Nesse diapasão, identifica-se então um elevado grau de conservadorismo entre esse 

público específico. Para além desse fator, há uma outra questão que reflete uma 

profissionalização e uma burocratização crescentes dos juristas que, ao contrário da sua postura 

ativa nas reformas administrativas de estruturação dos primórdios do Estado brasileiro, 

contemporaneamente eles passaram a ocupar espaços fora da cúpula do poder estatal, movendo-

se como classe profissional em outra direção:  

 

Os juristas são conservadores, na área jurídica existe um grau de 

conservadorismo muito grande. E uma das missões dos juristas é cuidar da 

ordem posta. O que um jurista faz?  “Vamos ver qual é a norma e aplicar a 

norma posta”. A ligação dos juristas com as reformas, que existiu na cúpula do 
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Estado brasileiro, nos seus inícios, digamos nos seus primeiros 100 anos, foi 

se perdendo, porque os juristas foram se constituindo como uma classe mais 

ampla de profissionais, espalhados pelos Estados e municípios, cuidando da 

ordem posta. (ENTREVISTADO n°3) 

 

 Em complemento, um depoimento a este trabalho oferece uma explicação possível para 

essa aversão desses juristas às novas ideias e tecnologias gerenciais, ressaltando o fato de que 

muitos deles estavam fora84 do mundo da gestão pública e, portanto, apartados dos debates e 

das inovadoras ideias sobre o assunto que passaram a emergir no Brasil a partir da década de 

1990: 

Há muitos fatores, [...] mas vou tentar me focar nas razões mais imediatas 

dessas resistências. O que ocorre é que os administrativistas importantes e 

influentes nessa época [década de 1990] não eram as pessoas ligadas com as 

lições de Gestão Pública. Muitas pessoas, professores de direito 

administrativo com alguma relevância, ocupavam funções públicas: juiz, 

promotor, procurador. Mas você não tinha no Brasil, na cúpula da Gestão 

Pública, professores influentes de direito público, administrativistas. Ao 

contrário do que ocorreu em algumas reformas na Europa, em Portugal, por 

exemplo. [...] e os administrativas no Brasil, em suma, estão fora dessa missão, 

durante anos estiveram fora disso, totalmente fora. E o que acontece? Eles vão 

se alienar em relação aos desafios da Gestão Pública, da reforma da gestão, 

do aumento da eficiência, e vão se vincular a outras idéias, valores e mesmo 

outros interesses. (ENTREVISTADO n°3, grifo nosso) 

 

 De fato, não é difícil compreender que o sistema legal brasileiro, no que tange à 

organização da Administração Pública, padece de males que o afasta das novas tendências da 

governança contemporânea - muito mais complexas do que os conceitos e doutrinas que a velha 

ordem burocrática eram capazes de processar - e que está muito mais próximo de paradigmas 

burocráticos, e que, no contexto da propositura de novas ideias com a Reforma Gerencial, não 

oferecia perspectivas de diálogo e colaboração: 

 
Brazil suffers a fatal disease called administrative law. Its doctrines are very 

antiquated, reactionary, and old. It reminds of the time that administrative 

law was born to protect the state against the citizen and to protect the citizen 

against the state. We now live in an age of integration and very complex 

governance arrangements comprising multi-institutional networks, people, 

many different kinds of institutions like government, nonprofits, international 

organizations etc. Administrative law has not evolved. It is traditional, it is 

the past, but it is law and it is very strong in Brazil. (MARTINS, 2010: p.9, 

grifo nosso) 

 

Assim sendo, torna-se evidente que a Reforma Gerencial representou um desafio aos 

conceitos estabelecidos com a “velha ordem” da administração pública burocrática. Desse 

modo, a proposta da Administração Pública Gerencial perturbou crenças arraigadas entre os 

                                                           
84“Característica relevante dos membros da Ordem dos Publicistas é a de transitarem entre a vida acadêmica e a 

burocracia estatal – não, claro, qualquer burocracia, mas sim a burocracia estatal superior, aquela que reúne 

profissionais do Direito com acesso às decisões de poder”. (SUNDFELD, 2014: p.83) 
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administrativistas ao introduzir novos formatos organizacionais que surtiram efeitos no plano 

jurídico, sob a edição de novas leis e a criação de novas instituições para a melhoria da 

governança - especialmente no âmbito do espaço público não-estatal85 - que afetava diretamente 

concepções e visões de mundo profundamente identificadas com a reforma burocrática:  

 

Havia também uma desconfiança, mais no plano das ideias, de que esses 

movimentos da Nova Gestão Pública eram um movimento contra o Direito, 

uma crítica ao Direito, à importância do Direito, do Direito Público. [...] os 

administrativistas tiveram um papel importante na construção do Estado 

brasileiro e na construção da ideia de que reformas jurídicas de direito público 

eram fundamentais à constituição do Estado, por exemplo, na criação do DASP 

e nas reformas da Era Vargas. Então, o direito administrativo precisa ser 

trazido ao Brasil como uma maneira de reformar o Estado brasileiro, criar um 

Estado moderno. E daí quando chega a década de 1990, a sensação dos 

publicistas, herdeiros desse movimento [da construção burocrática], é de que 

o movimento novo era para negar o velho e o que estava junto dele: e o 

que era o velho? A reforma burocrática. E o que estava ligado a ela? O 

direito administrativo. Então, era um movimento contra “nós” do direito 

administrativo, e então nós vamos bombardear. (ENTREVISTADO n°3, grifo 

nosso) 

 

Nesse sentido, do ponto de vista da interação direta do MARE com esse segmento 

específico de profissionais do Direito, em Bresser-Pereira (1998a: p.214-15), o ex-ministro 

detalha algumas divergências com este público, explicitando alguns conflitos gerados no 

âmbito jurídico com as mudanças aprovadas86 na Constituição, em especial acerca da questão 

dos direitos adquiridos no âmbito da discussão sobre a flexibilização da estabilidade dos 

servidores públicos, a qual, juntamente com outros conflitos, futuramente geraram contestações 

judiciais87, razão pela qual Bresser considerou “difícil” a interação com os juristas.   

Todavia, em que pese a oposição de boa parte dos administrativistas de então, o ex-

ministro Bresser destaca um apoio informal recebido de um administrativista, que passou a ser 

tratado pelo MARE como um “assessor externo voluntário”, e que acabou tendo alguma 

participação também em formulações de propostas da Reforma Gerencial, antes da indicação 

do principal assessor jurídico do ministro:  

 
A história do [Antônio Augusto] Anastasia é muito interessante, eu não o 

conhecia antes de chegar ao MARE. O Anastasia é um administrativista, e ele 

                                                           
85 Segundo Sundfeld (2012: p.82), os publicistas são “homens de Estado e produzem um Direito Público com a 

‘ótica estatal’”. Sem dúvida, a filiação desse grupo a uma visão de mundo estritamente alinhada com a 

administração pública burocrática é um dos fatores essenciais que causou estranheza e indisposição com a proposta 

da Reforma de 1995. 
86 Nesse sentido, o “princípio da eficiência”, pilar fundamental da Emenda Constitucional n° 19/1998, que alterou 

o artigo 37 da Constituição Federal ao incluir a eficiência entre os princípios basilares do direito administrativo 

brasileiro, foi um dos pontos centrais desse debate que mobilizou os juristas à época da propositura da Reforma. 

Para uma discussão qualificada acerca do assunto no âmbito do Direito, ver Modesto (2000). 
87 Ver especialmente Pacheco (2013) acerca de alguns casos posteriores de disputas judicializadas sobre a questão 

das Organizações Sociais, principalmente em âmbito subnacional. 
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era o secretário executivo do Paulo Paiva, mineiro, que era Ministro do 

Trabalho no primeiro governo FHC. E esse ministério era vizinho do MARE. 

Um dia o Anastasia atravessou o jardim e veio ao MARE, muito entusiasmado 

com a Reforma, interessadíssimo nela. Gostei muito dele, conversamos muito. 

E quando foi para fazer a primeira minuta da lei de Organizações Sociais, o 

Paulo Modesto não tinha chegado ainda ao governo. E eu pedi ao Anastasia, e 

ele fez. Depois mudou bastante. Mas a primeira minuta foi ele [Anastasia] 

quem fez. Então o Anastasia foi meu assessor também, “assessor voluntário”, 

porque tinha lá uma coisa que ele achava que era importante e fez. (Entrevista, 

2013) 

 

 Concretamente, o ex-ministro do MARE relata que, através da indicação de um afamado 

jurista brasileiro88, conseguiu para sua assessoria um competente advogado administrativista 

que o auxiliou diretamente na condução dos aspectos jurídicos da Reforma. Todavia, sofreu 

resistências por parte dos administrativistas, ainda que tenha tentado o apoio desse segmento 

ao estabelecer um diálogo, mas que afinal não foi bem sucedido: 

 

I also had significant opposition from the administrative lawyers. Because I 

would say that lawyers are the priests of the bureaucracy. My reform was very 

new for them, very new for them. I had, one of the most important 

administrative law professors in Brazil was an old friend of mine [Celso 

Antônio Bandeira de Mello]. He lent me this excellent lawyer [Paulo Modesto] 

that helped me very much. Then I needed support from these people. It was 

important for me. So I invited them to Brasilia, I set aside a full day for them, 

for discussion with them, but I got no support. (BRESSER-PEREIRA, 2011: 

p.22) 

 

 Uma medida palpável, que afetou diretamente esse segmento, estabelecida a partir de 

uma proposta do MARE89, foi limitar o abusivo poder, por parte do Judiciário, de estabelecer 

sua própria remuneração com plena autonomia (BRESSER-PEREIRA, 1998d; PACHECO, 

2002b). Nesse sentido, um registro histórico da época dá conta de um ato de reacionarismo 

corporativo manifestado na tentativa de organizar resistência para pressionar o Legislativo 

federal contra a aprovação da medida moralizadora da Administração Pública, no qual 

magistrados mascararam o corporativismo mais venal sob as vestes da cidadania: 

 

No mês de dezembro de 1996, reunidos em Brasília, os magistrados lançaram 

um movimento de caráter nacional, sob o nome de “Cidadania para o juiz”, 

com o intuito de pressionar o governo e o Congresso Nacional, onde tramitava 

                                                           
88 De acordo com o entrevistado n°4, “O grande nome do Direito Administrativo é o professor Celso Antônio 

Bandeira de Melo, que foi muito influente e esteve ligado, na década de 1990, a essa luta contra a Reforma do 

Estado.” 
89 “A segunda emenda estabelece (1) um tratamento equilibrado entre os três poderes nas prerrogativas relativas à 

organização administrativa e (2) a fixação de vencimentos dos servidores dos três poderes, excluídos os titulares 

de poder, através de projeto de lei. A iniciativa será sempre do poder respectivo, mas a aprovação passa a depender 

da sanção presidencial. Esta segunda emenda obedece rigorosamente o princípio da autonomia dos três poderes. 

Esta autonomia foi concebida por Montesquieu como um sistema de freios e contra-freios, para evitar a prevalência 

de um poder sobre o outro. Em relação à remuneração dos servidores esse sistema de freios e contra-freios deixou 

de existir, o que vem provocando distorções graves de caráter isonômico. Não se pretende eliminar a curto prazo 

tais distorções, mas é fundamental estabelecer um limite para elas.” (BRASIL, 1995: p. 51-52) 
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a emenda constitucional da reforma administrativa produzida pelo ministro 

Bresser Pereira e sua equipe. Pela proposta, a Justiça perderia, entre outras 

prerrogativas, o direito de fixar os próprios salários90. (CPDOC/FGV) 

 

Assim sendo, claramente verifica-se uma postura reacionária por parte desses juristas 

em função do forte posicionamento teórico e político contra as reformas propostas no início da 

década de 1990 no Brasil e em especial no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, 

fortemente assinalado por uma agenda reformista que tocou em vários “pontos de honra” dos 

publicistas, deslocando teses por eles elaboradas naquele momento, bem como fortes interesses 

corporativos solidificados na Carta de 1988.  

Nesse sentido, como muitas reformas desse período visavam a modificação direta da 

ordem burocrática consagrada na Constituição de 1988, conforme já debatido nesta tese, as 

novas teses e ideias sustentando um Estado mais eficiente e que incorporasse novas técnicas 

gerenciais e procedimentos desburocratizantes colocariam diretamente em risco aspectos 

bastante sensíveis para os “publicistas”: 

 

A Constituição de 1988, já incorporada nos livros e nos debates, começava a 

ser modificada. A Reforma do Estado, grande projeto do novo Governo [FHC], 

levaria à aprovação de inúmeras emendas constitucionais que tocariam em 

alguns pontos de honra dos publicistas da Geração de 1960. Temas como 

licitações, serviços públicos e empresas estatais – além do sensível regime dos 

servidores públicos e sua previdência, de interesse especial dos publicistas 

empregados ou aposentados no Estado – acabariam recebendo novo tratamento 

constitucional. (SUNDFELD, 2012: p.107) 

  

 Nesse contexto, de início de mudanças da ordem político-jurídica edificada em 1988, 

torna-se bastante visível o questionamento de algumas das suas teses centrais no que tange à 

organização da Administração Pública brasileira, especialmente potencializadas pelas 

propostas da Reforma Gerencial. Assim sendo, o corpo de juristas que sustentou intelectual e 

politicamente o movimento constituinte de 1988 se levanta contra os movimentos reformistas, 

buscando preservar sua obra original consubstanciada na Carta Magna: 

 

A Geração de 1960, liderada por Celso Antônio Bandeira de Melo, foi crítica 

às ações governamentais de modificação da ordem jurídico-administrativa do 

período FHC; seu sentimento foi quase o de traição. Afinal, os ecos de seu 

discurso, presentes na Constituição de 1988, começavam a ser abafados. Os 

publicistas da Geração de 1960 temiam não reconhecer mais o Estado que 

haviam visto nascer e a ordem jurídica que ajudaram a criar na década de 1980. 

Nesse período intensificam-se muito as críticas ao Governo Federal e à sua 

ação, sintetizada na ideia de Reforma Gerencial do Estado. (SUNDFELD, 

2012: p.107 grifo nosso) 

 

                                                           
90 Fonte: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/luis-carlos-bresser-goncalves-pereira. 

Acesso em 10/12/2018. 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/luis-carlos-bresser-goncalves-pereira
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 Então, algumas ideias basilares da Administração Pública burocrática, tais como, por 

exemplo, as ideias de processos de seleção públicos, meritocráticos e objetivos como via de 

acesso principal para os cargos públicos eram fundamentais para os publicistas e foram 

consagradas sob o manto constitucional: o concurso público impessoal, universal e objetivo era 

uma agenda típica da Reforma Burocrática, refletindo a antiga ideia da proteção da burocracia 

contra a influência política e o patrimonialismo, de onde também decorre fundamentalmente a 

ideia da estabilidade funcional dos servidores públicos.  

 Logo, em oposição a isso, como essas ideais passaram a ser alvo de intenso debate 

público com a Reforma de 1995 e, posteriormente, de constante escrutínio político em função 

da emenda constitucional da reforma administrativa e de toda a discussão temática que o MARE 

disseminou no país, passou a haver por parte dos ideólogos da velha ordem uma reação natural, 

como consequência e busca de defesa da ameaça a uma visão de mundo e de valores 

cristalizados em torno da administração burocrática:   

 
[...] todas as características do regime estatutário, que foram discutidas e 

questionadas em 1995, eram pontos de honra dos administrativistas. E por que 

eram pontos de honra? Porque essa foi a luta das décadas de 1940 e 50: a 

primeira grande lei do estatuto dos funcionários públicos do funcionalismo 

civil federal é da década de 1950. Essa turma toda que vai estar na Constituinte 

de 1988 - lá na década de 1960 quando entraram na Faculdade de Direito - 

estavam impactados e fascinados por uma coisa nova que era o estatuto dos 

funcionários civis da União, porque aquilo que era “o moderno”, era aquilo 

que ia modernizar, moralizar, acabar com os coronéis, com a canalhice 

municipal. Esse é o lado do regime dos funcionários públicos. E tem o lado das 

licitações, que foi uma modernização, que se desenvolveu sobretudo na década 

de 60, que exigia que os contratos públicos sejam distribuídos segundos 

processos igualitários e objetivos. E depois começou-se a se querer discutir que 

isso ficou muito burocrático e ineficiente. Não foi tanto o foco do Bresser, [...] 

mas ele tinha um discurso de que era para reformar, criou uma comissão para 

reformar. E os administrativistas achavam que esse Ministro queria acabar com 

a licitação, queria acabar com o regime dos funcionários públicos. E isso eram 

pontos de honra para eles. (ENTREVISTADO n°3) 

 

Para além das instituições e mecanismos tradicionais vinculadas à Reforma Burocrática, 

naturalmente que as novas instituições nascidas com a Reforma Gerencial - em especial as 

Organizações Sociais, que ocupavam o espaço inovador do “público não-estatal”- iriam 

despertar um choque de ideias e concepções com as teses profundamente arraigadas que 

preconizam o aparelho de Estado como o único, absoluto, exclusivo e impenetrável espaço 

institucional destinado a execução das às políticas e dos serviços públicos: 

 

A transformação de serviços do Estado em organizações sociais enfrenta 

alguma rejeição inicial por parte dos servidores públicos. No Brasil, isso 

ocorreu apesar de o projeto ter sido submetido a amplo debate e ter recebido 

apoio público generalizado. A resistência à mudança veio de setores 
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corporativos do serviço público e de juristas envolvidos com uma visão 

estritamente burocrática da administração pública. (BRESSER-PEREIRA, 

2009: p.325) 

 

 Em suma, foram estabelecidas tratativas para tentar sensibilizar e apresentar as ideias 

da Reforma Gerencial a esse público, porém sem avanços no plano do contato direto de 

convencimento, ainda que, segundo o mentor da Reforma Gerencial, os juristas tenham 

manifestado interesse por um trabalho teórico que aborda a Reforma no âmbito do Direito: 

 

Apenas um setor importante da alta administração pública brasileira não 

revelou apoio à reforma: o Poder Judiciário. Fiz várias tentativas de falar e 

debater com juízes e promotores, mas sem sucesso. Logrei conversar com 

juristas do Direito Administrativo, mas suas reações foram antes negativas do 

que positivas. Receberam, entretanto, com grande interesse o trabalho teórico 

que fundamenta no plano do Direito a reforma, “Cidadania e Res Publica: A 

Emergência dos Direitos Republicanos” (BRESSER-PEREIRA, 1999: p.9) 

 

 Não por acaso, o ex-ministro do MARE concentrou o foco de suas críticas ao longo dos 

debates no que ele denomina “velha visão burocrática” e no combate aos privilégios enraizados 

no aparelho de Estado, enfatizando as dificuldades e o ceticismo com que sua proposta de 

Reforma foi recebida: 

A reação à reforma foi, na verdade, de hostilidade, descrença e perplexidade. 

Hostilidade da parte daqueles que estavam comprometidos com a velha visão 

burocrática da administração pública, seja por uma questão ideológica, seja por 

se sentirem ameaçados em seus privilégios. Perplexidade da parte dos que 

viram-se diante de uma proposta inovadora, que mudava a agenda do país. 

Descrença da parte dos que, aceitando a proposta de reforma, sentiam que os 

seus interesses corporativos contrariados eram por demais fortes. (BRESSER-

PEREIRA, 2000: p.62) 

 

 Portanto, visualizamos que o debate desencadeado com a Reforma Gerencial de 1995 

enfrentou resistências em vários segmentos. Talvez o mais emblemático deles, pela força 

reacionária com que recebeu e combateu (e ainda combate) as novas ideias reformistas, tenha 

sido o dos “publicistas”, que aferroavam-se de modo intenso às concepções da tradicional 

burocracia weberiana.  

 

2.6 A dinâmica intragovernamental da Reforma Gerencial 

 

 O MARE, na condição de um Ministério com limitado poder executivo de implementar 

diretamente boa parte dos projetos contidos no Plano Diretor, necessitava invariavelmente de 

encaminhar propostas e projetos que deveriam ser discutidos e direcionados para os demais 

órgãos e ministérios do governo federal envolvidos. Essa limitação revelava claramente a 

necessidade que o Ministério teria de estabelecer pontos de diálogo e convencimento para a 

incorporação da sua agenda reformista nas demais estruturas do Governo, fato determinante 
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que explica em boa medida alguns dos obstáculos intragovernamentais que discutiremos nessa 

seção:  

O MARE era um Ministério novo, com uma equipe pequena, era um ministério 

com pouca trajetória, e que tinha uma agenda muito ambiciosa, de reforma, de 

ruptura. Então, era muito difícil convencer a Presidência da República que as 

propostas eram sérias, que tinham fundamentação e que a sua implementação 

não ia produzir nenhum desastre, nenhum apocalipse. (ENTREVISTADO n°2) 

 

 Nesse sentido, é preciso ressaltar que outras áreas, de grande relevância para o êxito do 

empreendimento reformista, estavam sob responsabilidade direta de outros ministérios: a área 

de orçamento, no Ministério do Planejamento e Orçamento, e as áreas de administração 

financeira e controle interno, conduzidas pelo Ministério da Fazenda. (FERNANDES, 1999; 

FERREIRA COSTA, 2002; REZENDE, 2004; MARTINS, 2002) 

  

2.6.1 Relação com a área econômica 

 

 Para além das atribuições decorrentes do desenho institucional do Ministério, os atores 

que detinham maior poder decisório do que o MARE dentro do governo enxergavam as 

propostas do Plano Diretor muito mais implicadas com as medidas imediatas de diminuição de 

quadros e redução de custos com a máquina. (REZENDE, 2004) Desse modo, a relação do 

MARE com a área econômica do governo passa necessariamente pela constatação da 

prevalência da equipe econômica e de seu pensamento na lógica do governo como um todo. 

Todavia, como destaca Bresser-Pereira e também conforme consta no Plano Diretor (BRASIL, 

1995), a Reforma do Aparelho de Estado também contemplava direta e explicitamente a questão 

do ajuste fiscal91, sendo este também um dos objetivos imediatos da própria Reforma:   

 
Esta reforma terá como objetivos: a curto prazo, facilitar o ajuste fiscal, 

particularmente nos estados e municípios, onde existe um claro problema de 

excesso de quadros; [...] O ajuste fiscal será realizado principalmente através 

de: a) exoneração de funcionários por excesso de quadros; b) definição clara 

de teto remuneratório para os servidores; e c) através da modificação do 

sistema de aposentadorias. (1998d: p.20) 

  

 Além disso, havia por parte do MARE a preocupação com a execução de medidas92 

concretas que facilitassem o ajuste fiscal, uma vez que o Ministério, para além da Reforma do 

                                                           
91 Uma iniciativa do MARE para contribuir diretamente com o ajuste fiscal, para além da exoneração por excesso 

de quadros, foi o desenvolvimento de sistemas de exoneração ou desligamento voluntário: “A primeira experiência 

importante e bem-sucedida de demissão voluntária no serviço público brasileiro ocorreu no Banco do Brasil em 

1995. O banco possuía 130 mil funcionários. Apontou 50 mil como passíveis de demissão e ofereceu indenização 

para que cerca de 15 mil funcionários se demitissem voluntariamente.” (BRESSER-PEREIRA, 1998d: p.38) 
92 Outras medidas, políticas e projetos específicos do MARE no âmbito da modernização administrativa e redução 

de privilégios e distorções diversas serão brevemente mencionados e discutidos ao final desde Capítulo. 
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Estado e das inovações do Plano Diretor, também era responsável, dentre outras atribuições, 

pela folha de pagamentos do serviço público federal, e contribuiu sobremaneira nesse aspecto, 

ainda que também tenha proposto medidas pontuais que implicassem em mais gastos, como a 

questão dos concursos e a valorização salarial das carreiras típicas de Estado: 

 

Na Reforma Gerencial, a preocupação com os custos é essencial. As economias 

alcançadas com auditoria, com a eliminação de privilégios e com a suspensão 

da indexação salarial são apenas um exemplo desse tipo de preocupação. A 

necessidade do ajuste fiscal não pode, porém, levar à decisão de não se incorrer 

em custos necessários, como o resultante da política de concursos e de reajustes 

das carreiras de Estado. (BRESSER-PEREIRA, 1998a: p.288)  

 

 A grande questão da relação entre o ajuste fiscal e a Reforma Gerencial em si é que, 

mesmo que não houvesse uma incoerência entre as metas do ajuste fiscal e o Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado, houve, contudo, “uma subordinação do segundo em relação 

ao primeiro”. (ABRUCIO e LOUREIRO, 2008).  Uma passagem que ilustra justamente esse 

ponto é trazida neste depoimento, no qual uma dirigente do MARE expõe um diálogo com 

membros da área econômica onde fica explícita uma pressão por medidas mais duras de 

restrição de gastos que viriam a atingir uma das estratégias vitais do MARE - a renovada política 

de concursos periódicos para fortalecer o núcleo estratégico do Estado - que havia sido 

formatada mediante total compatibilização com os limites fiscais do momento: 

 

O MARE era responsável pela gestão de todas as carreiras do governo federal, 

de todos os concursos públicos. Numa das vindas do FMI ao Brasil, o Pedro 

Parente [do Ministério da Fazenda] me liga: “Olha, nós vamos bloquear todos 

os concursos públicos”. E eu falei: “Pedro, então eu entrego meu cargo hoje”. 

E ele falou: “Como? Não faça chantagem”. Daí eu expliquei a ele que nós 

desenhamos uma estratégia de concursos públicos com as vagas moduladas de 

acordo com a folga fiscal para ter oxigenação e permanência na máquina 

pública. (ENTREVISTADO n°4) 

 

 Em síntese, a atuação simultânea em duas frentes, quais sejam, iniciativas concretas que 

demonstravam fina sintonia com o objetivo prioritário do ajuste fiscal ao mesmo tempo em que 

se formulavam novas tecnologias gerenciais - inclusive sob a influência da cooperação técnica93 

estabelecida com o Reino Unido - colaborou para legitimar e garantir algum grau de confiança 

dos atores comprometidos com a agenda econômica - ainda que limitado - à ousada agenda de 

ruptura que o MARE defendia: 

 
[...] as inovações ou procedimentos menos voltados ao corte de despesas e mais 

à estruturação do Estado eram vistas com muita desconfiança pelo FMI e pelo 

Banco Mundial à época. [...] Eu acho que o papel da gente em trabalhar na 

agenda fiscal e ao mesmo tempo anunciar o “novo” permitiu que o olhar 

                                                           
93 Esse assunto será discutido no Capítulo 3. 
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para o “novo” não fosse visto apenas como uma “poesia” sem compromisso 

com a realidade que estávamos vivendo. E inclusive o fato da cooperação com 

os ingleses, que eram insuspeitos de serem irresponsáveis. (ENTREVISTADO 

n°4, grifo nosso) 

 

 Assim sendo, uma das mais importantes barreiras que o MARE enfrentou estava na 

resistência natural do Ministério da Fazenda94 e da equipe econômica, que lideravam um 

rigoroso processo de ajuste95 fiscal e eram fortemente apegados a políticas econômicas mais 

restritivas, além de não acreditar na viabilidade das ideias gerenciais sustentadas pelo MARE. 

Desse modo, de acordo com a versão de um ex-servidor do MARE - que menciona alguns 

países onde reformas gerenciais foram realizadas em maior harmonia com o ajuste fiscal - os 

economistas do alto escalão do Governo brasileiro eram dominantes e exerceram poderosa 

influência sobre o Presidente da República, recusando a crença na Reforma Gerencial: 

 

Malan did not believe in managerial reform—at all. For him that was rhetoric; 

that was not serious. All that mattered was fiscal adjustment. So they were 

against the reform. That was the first issue, first big obstacle. Well, abroad—

in the United Kingdom, Australia, etc.—a lot of public management reform 

happened for the sake of the fiscal adjustment, but our economists didn’t see it 

that way. The potential to gain efficiency and to improve public services, to 

cost less, to work better—they didn’t see it that way at all. And they dominated 

the president, because the president was all the time enchanted with his 

economic team. That was the first big obstacle. (MARTINS, 2010: p.7) 

 

 Nesse sentido, fica claro que também os membros da equipe do MARE percebiam que 

apenas as medidas que mais diretamente “dialogavam” com o ajuste fiscal eram encampadas 

pela área econômica do Governo, ficando os mecanismos de novas tecnologias gerenciais em 

segundo plano nessa relação:  

 
Eu fiquei com a sensação que a agenda da Reforma Gerencial, aquilo que de 

alguma forma tinha algum rebatimento, algum interesse, para a agenda 

econômica, os caras [equipe econômica] topavam. Aquilo que era mais 

acadêmico, mais instrumental, eles não davam muita bola. Por exemplo: a ideia 

da emenda, de flexibilizar a estabilidade, a turma da área econômica olhava 

isso com os olhos do corte, é uma chance de fazer o ajuste fiscal. Mas fazer 

contrato de gestão, que era você ter metas e melhorar a qualidade da 

administração pública: eles realmente não se sensibilizavam muito com isso. 

(ENTREVISTADO n°1, grifo nosso) 

 

 Todavia, segundo a visão de um ex-colaborador do MARE, os instrumentos presentes 

no Plano Diretor e as estratégias gerais da Reforma Gerencial não foram suficientemente 

incorporadas pela área econômica do Governo, o que reduziu seu potencial de contribuir 

diretamente também para os objetivos fiscais daquele momento: 

                                                           
94 Foi liderado por Pedro Malan ao longo dos os dois mandatos de FHC. (1995 – 2002).  
95 O ajuste fiscal foi uma prioridade total para os objetivos do Governo FHC. (FERREIRA COSTA, 2002). 
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E provavelmente na área econômica, onde os dirigentes tem uma enorme 

influência, eu diria que eles não abraçaram a ideia como deveriam ter abraçado, 

considerando que a Reforma gerencial era uma maneira conseguir mais 

eficiência ou redução de gastos sem destruir o aparato estatal: era uma maneira 

inteligente de racionalizar despesas e melhorar o desempenho do Estado numa 

perspectiva que ia além do mero corte de despesas. A minha impressão é que 

a área econômica não abraçou o Plano Diretor com a importância que ele 

deveria ter tido para realizar objetivos da própria área econômica, de reduzir 

despesas. (ENTREVISTADO n°2) 

 

 Mesmo com a forte resistência da área econômica, o ex-ministro Bresser Pereira narra 

uma situação ocorrida no âmbito da Câmara da Reforma do Estado, na qual um economista 

desinteressado do assunto reconhece algum mérito de originalidade na proposta da Reforma 

Gerencial, o que em alguma medida auxiliava na melhor aceitação das ideias dentro do 

Governo, dada a incontrastável influência dos economistas no núcleo duro do Governo: 

 

Eu sempre me lembro do Marthus Tavares, que foi um notável servidor público 

(e foi ministro também) que estava presente como assessor na primeira reunião 

da Câmara da Reforma do Estado e que afirmou: “Afinal temos uma teoria 

para a reforma da administração pública”. Foi uma reação entusiasmada dele, 

e isso vindo de um economista, que não estava envolvido e nem interessado 

em fazer a reforma da administração pública. Ele não pertencia à grei dos 

gestores públicos, pertencia à grei dos economistas dentro do governo, mas ele 

percebeu. Isso muita gente percebeu imediatamente e ajudou muito. 

(Entrevista, 2013) 

 Entretanto, ainda que houvesse grande ceticismo por parte do Ministério hegemônico 

na Esplanada, a equipe do MARE atuava diretamente nesse front para minimizar esses óbices: 

 

[...] a Ângela Santana teve uma participação muito importante junto à 

Secretaria de Controle Interno do Ministério da Fazenda, pois ela fazia essa 

interlocução do MARE com o Ministério da Fazenda e conseguia vencer várias 

barreiras em relação a isso. O papel dela foi muito importante nesse ponto. 

(ENTREVISTADO n°7)  

 Para além dos embates diretos e divergências mais imediatas com a área econômica do 

Governo, a dinâmica intragovernamental da Reforma Gerencial foi também fortemente 

assinalada por debates e decisões que ocorriam no âmbito da Câmara96 da Reforma do Estado. 

Trata-se de um espaço institucional fundamental de tomadas de decisões que influenciaram os 

rumos da Reforma Gerencial e também de outras propostas reformistas do governo: criada para 

funcionar como instância de discussão das propostas de apresentadas pelo MARE, passou então 

a se constituir na arena de aprimoramento das idéias defendidas por Bresser Pereira e sua 

equipe. (GAETANI, 2003)  

                                                           
96 A Câmara da Reforma do Estado é formada pelos ministros da Administração, da Fazenda, do Planejamento, 

do Trabalho, pelo Estado Maior das Forças Armadas, sob a coordenação do chefe da Casa Civil da Presidência. 

(BRESSER-PEREIRA, 1998d: p.39) 
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 Seu objetivo essencial era facilitar a coordenação e o alinhamento de posições no 

interior do Governo: durante o primeiro mandato de Cardoso (1995-1998) foram criadas sete 

câmaras: Comércio Exterior, Infraestrutura, Reforma do Estado, Política dos Recursos 

Naturais, Políticas Regionais, Relações Exteriores e Defesa Nacional, e Política Social.  A cada 

uma caberia, então, produzir políticas públicas e diretrizes setoriais a partir do trabalho conjunto 

dos ministros das áreas envolvidas, sob o comando central do chefe da Casa Civil. A criação 

das câmaras setoriais, que se orientariam por um modelo de gerência matricial, teria também o 

objetivo de prover à cúpula do Poder Executivo de novos instrumentos de coordenação sobre 

as políticas e órgãos do governo. (LAMEIRÃO, 2011: p.154) 

 

2.6.2 Relação com a Casa Civil 

 

 A Casa Civil da Presidência da República detinha a responsabilidade97 formal pela 

articulação e coordenação da política de Reforma do Estado dentro do governo, que era 

realizada por meio de um conselho interministerial - a Câmara da Reforma do Estado - presidido 

pelo ministro chefe da Casa Civil e integrado pelos ministros das áreas consideradas relevantes 

para tomadas de decisão sobre a temática. (FERNANDES, 1999) Então, a Câmara de Reforma 

do Estado, órgão responsável pela definição das diretrizes da reforma, era controlado pelo 

Ministro-Chefe da Casa Civil, Clóvis Carvalho. Na Câmara, frequentemente os 

posicionamentos dos ministros Bresser Pereira e Clóvis Carvalho se contrapunham, contando 

a Casa Civil, em geral, com maior suporte presidencial do que o MARE. (MARTINS, 2002: p. 

242; GAETANI, 2003).  

 Nesse sentido, em relação às dificuldades enfrentadas pelo MARE na relação 

institucional com a Casa Civil, bem como nos filtros decisórios representados pela Câmara da 

Reforma do Estado, um ex-servidor detalha que o grau de ceticismo chegava até mesmo a se 

manifestar na forma de desconfiança acerca da sustentação técnica das propostas que eram 

encaminhadas à Presidência da República, obstáculo que consumia energia de convencimento 

dentro do próprio Governo para demonstrar a viabilidade dos projetos sob exame: 

 

[...] a Câmara tinha uma composição mais endógena da administração pública, 

então ela teve um papel mais importante. A instância mais decisiva nisso tudo 

                                                           
97 Sobre o papel e as atribuições essenciais da Casa Civil da Presidência da República: “Em Decreto de junho de 

1996 formalizou-se que todos os projetos de atos normativos sujeitos à apreciação do presidente deveriam ser 

encaminhados à Casa Civil. As disposições do Decreto estabeleciam as funções da Casa Civil no processo de 

apreciação dos atos a nível governamental, fixando que “quanto ao mérito das proposições, [o órgão] examinará a 

compatibilidade da matéria com as políticas e diretrizes estabelecidas pelas Câmaras do Conselho de Governo, 

articulando com os órgãos interessados os ajustes necessários.” (LAMEIRÃO, 2011: p.154) 
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eram as reuniões que se faziam na Presidência da República onde as propostas 

passavam pelo crivo decisório: a Casa Civil e a Secretaria Geral da Presidência 

eram as instâncias onde se deliberava o que seria aprovado, o que precisava ser 

reformulado e o trabalho era muitas vezes de convencer essas áreas de que as 

propostas eram sérias e viáveis. Um esforço muito grande foi feito e se 

consumiu muita energia em tentar convencer estas instâncias de que as 

propostas eram sérias. Por mais que isso possa parecer uma afirmativa 

controversa, grande parte do esforço foi para convencer que havia uma 

elaboração por trás dos projetos, que estávamos cuidando dos possíveis 

impactos e conversando com as pessoas e outras áreas envolvidas para 

subsidiar as propostas. E havia uma desconfiança até em relação à 

consistência técnica do que estava sendo proposto. (ENTREVISTADO n°2, 

grifo nosso) 

 

 Além do fator do esforço de convencimento necessário sobre as virtudes técnicas dos 

projetos do MARE, outro fator que dificultava o trânsito com a Casa Civil era a dinâmica de 

discussões e deliberação no formato estabelecido na Câmara da Reforma do Estado que acabava 

por reforçar, em alguma medida, as limitações do MARE, uma vez que: 

 

Este modelo, embora concebido com a intenção de facilitar o contato e a 

deliberação consensual em torno de políticas que afetavam diversos 

ministérios, tendia a fazer das Câmaras instâncias de negociação e de veto, que 

enfraqueciam propostas que implicassem na imposição de perdas, na assunção 

de riscos ou de responsabilidades de implementação por parte de outros 

ministérios. Nesse sentido, enfraquecia políticas ou decisões que dependessem 

de implementação mais mandatória. (FERNANDES, 1999: p.13) 

 

 De todo modo, os debates que ocorriam na Câmara da Reforma do Estado foram 

importantes para ajudar a melhor definir os contornos da estratégia e da proposta da Reforma 

Gerencial: por exemplo, a prioridade a alguns tipos de Ministérios que desenvolviam políticas 

com foco em aspectos sociais e no provimento de grandes serviços sociais, em contraposição 

aos ministérios mais tradicionais, prestigiados e já com condições próprias de implementar com 

padrões mínimos de eficiência as suas próprias políticas. 

 

Na segunda reunião da Câmara da Reforma do Estado, eu fiz a seguinte 

declaração: aqui em Brasília nós temos três tipos de Ministério: os econômicos, 

que eu não posso ajudar muito, porque tem muito dinheiro e economistas que 

sabem o que fazer da vida deles. Isso é o ministério da Fazenda, do 

Planejamento, da Indústria e da Agricultura. E existe um segundo grupo de 

ministérios que são os de infraestrutura. Nesses tem bastantes engenheiros que 

sabem administrar e, portanto, também não posso ajudar muito. E finalmente 

tem a área social, que não tem nem recursos e nem capacidade administrativa. 

E essa é a área que eu tenho absoluta prioridade para tentar ajudar, ou seja, era 

a educação, a saúde e a previdência. Era isso que me interessava, como grandes 

serviços públicos, porque são serviços caros e é para isso que as organizações 

sociais vão ser importantes. (BRESSER-PEREIRA, entrevista, 2013) 

 Porém, ainda que a Câmara da Reforma do Estado constituísse um espaço político-

institucional importante para avançar nos debates sobre o projeto reformista do MARE havia, 

para além das barreiras que a área econômica representava para a Reforma Gerencial, outros 
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obstáculos intragovernamentais fundamentais, que merecem maior adensamento analítico nessa 

seção em virtude do seu significado mais impactante para toda a dinâmica que os trabalhos do 

MARE enfrentaram ao longo dos seus quatro anos de existência: 

 

O Governo reproduzia de certa forma a visão conservadora do Presidente e de 

seus especialistas no assunto: os Ministros Eduardo Jorge, ex-assessor de FHC 

no senado e no Ministério da Fazenda, assessor parlamentar aposentado e PhD 

em administração pública pela New York University em Albany; e Clóvis 

Carvalho, engenheiro com experiência executiva na iniciativa privada, como 

ex-Secretário de Planejamento do Estado de São Paulo e ex-Secretário- 

Executivo do Ministério da Fazenda na gestão de FHC. (MARTINS, 2002: p: 

239) 

 

 Dessa maneira, a visão e a proposta do MARE concorreriam em difíceis condições no 

núcleo duro do Governo, sob forte influência de dois importantes auxiliares diretos do 

Presidente Fernando Henrique que gozavam de posição hierárquica vantajosa dentro do 

Governo. Isto é, assessores influentes que representavam relevantes diferenças de visão no que 

tange aos objetivos e ao alcance da Reforma Gerencial e que possuíam livre trânsito na 

Presidência da República. Em especial, o Ministro-Chefe da Casa Civil, pela responsabilidade 

institucional que detinha, representaria um elemento importante na relação com o MARE, sendo 

que, desde o primeiro momento de montagem do governo FHC, já havia uma sinalização 

bastante explícita do Presidente da República acerca do absoluto papel de centralidade que a 

Casa Civil exerceria em seu governo. Assim, tal destaque e confiança perante o chefe do 

Executivo já se manifestavam desde os primórdios do Governo, simbolizada na própria 

presença do chefe da Casa Civil nas tratativas com os futuros ministros, assinalando essa 

proeminência: 

Nesta montagem do [primeiro] governo FHC, eu participei intensamente, e o 

FHC fez questão que no convite a cada um dos ministros, ele quis que o futuro 

o chefe da Casa Civil estivesse junto, para já estabelecer, junto com o convite 

de natureza política, mas que se transformava em compromisso de Executivo, 

o compromisso com a execução do Plano de Governo, tudo coordenado, entre 

todas as áreas. Então, daqui para frente se é Governo FHC, e as diretrizes são 

essas. Então, já esta ligação com um ente coordenador, que era a Casa 

Civil, se deu desde o início. (ENTREVISTADO n°5) 

 

 Nesse sentido, em relação à política para a Administração Pública, temos que o 

Ministro-Chefe da Casa Civil, função sobre a qual pesa a responsabilidade direta da 

coordenação e harmonização política entre todos os Ministérios, apresentava uma visão bem 

menos ousada do que a sustentada pelo MARE, em função da sua experiência profissional no 

setor privado e que, aplicada ao setor público, enxergava apenas uma necessidade de ajustes no 

nível micro da Gestão Pública, uma abordagem mais tímida e bastante distanciada da macro 

perspectiva de reorganização do aparelho de Estado defendida no Plano Diretor: 
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Clovis Carvalho shared a very different vision about managerial reform. He 

came from the private sector—he was an executive—and to make some 

betterment of the public management, he had a microvision. Public-service 

improvement is at the micro level—remodeling, revising processes, at the level 

of the instruments, the managerial instruments, like project management, like 

process reviewing. He did not have a macro perspective, as Bresser had 

figured out—like the state and sectors of the state, different institutional 

levels. For him, that was not serious, that was not important—that was typical 

stuff from a minister like Bresser, an academic minister with all this academic 

talk. That was rhetoric. One should take some instruments and apply those 

instruments, and that is all—that was his perspective. (MARTINS, 2010: p.7, 

grifo nosso) 

 

 Em que pese importantes diferenças de ponto de vista sobre como operacionalizar a 

Reforma Gerencial, o ex-ministro do MARE corrobora com essa impressão sobre como o perfil 

e a visão de Administração Pública do chefe da Casa Civil conflitavam com as ideias gerenciais 

propostas na Reforma, embora não a ponto de representar uma oposição total e insuperável para 

a missão do MARE. Isto é, ainda que Carvalho fosse, em termos genéricos, a favor da Reforma 

Gerencial, advogava por uma abordagem bem menos arrojada do que a contemplada com as 

inovações do Plano Diretor, fundamentalmente ignorando a sua dimensão política e a 

necessidade de mudanças mais profundas: 

 
O Clóvis Carvalho era um engenheiro favorável à Reforma, mas crente que a 

Reforma se fazia simplesmente mudando a cabeça dos servidores públicos, 

transformando os servidores públicos em gestores públicos modernos através 

de educação, através do aprendizado, por exemplo, com gurus de 

administração de empresas. Ora, a Reforma Gerencial de 1995 foi e é uma 

reforma política, foi a reforma de um órgão fundamental da sociedade que é o 

Estado, especificamente do aparelho ou organização do Estado. Foi e é uma 

Reforma envolvendo servidores públicos que têm muito mais uma relação com 

a política do que com a administração de empresas; é outro mundo. Foi e é 

uma Reforma que só pode avançar com a mudança de leis e políticas públicas. 

Ele tinha muita dificuldade em entender isso. (Bresser-Pereira, Entrevista, 

2013) 

 Todavia, mesmo que fossem bastante nítidas as diferenças de visão sobre a Reforma 

Gerencial no MARE e na Presidência da República, há o reconhecimento da qualidade e do 

acerto do diagnóstico e das propostas do Plano Diretor, com a constatação de que as ideias do 

Plano Diretor estavam plenamente conectadas a um macro-objetivo maior do Governo, que era 

a consolidação da estabilidade econômica e o avanço em outras frentes de reformas: 

 

O conceito da Reforma Gerencial era absolutamente correto, criativo e 

adequado. De fato, não era fácil de explicar, numa linguagem de comunicação. 

[...] Mas como concepção, absolutamente correta: a matriz foi muito bem 

colocada, conceitualmente correta e base de verdade para o que veio depois. 

Não só para a reforma administrativa do Estado, como para o substrato 

conceitual das concessões, da privatizações. Absoluto mérito do Bresser. [...] 

do ponto de vista da concepção, da arquitetura, da modelagem de um Estado 

moderno, tudo absolutamente correto. (ENTREVISTADO n°5) 
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 Então, aqui se corrobora a ideia de Bresser-Pereira de que a Casa Civil era 

genericamente a favor da Reforma no seu “conteúdo”, e sobretudo nos seus aspectos fiscais que 

cooperavam explicitamente com os outros macro-objetivos do Governo. Assim sendo, segundo 

essa interpretação, os ruídos nessa relação estariam então muito mais presentes nos ritos de 

tramitação de propostas e projetos necessários que assinalavam a relação institucional do 

MARE com a Casa Civil, essencialmente imbuída de alinhar as ações dos Ministérios com os 

grandes objetivos prioritários do Governo, como se depreende desse depoimento: 

 
Naquilo que era questão de conteúdo, não vejo nenhuma grande desavença. Só 

que a relação da Casa Civil com os diversos ministérios passava também pelos 

atos formais de decisão de natureza político-administrativa, como a criação e 

extinção de cargos, e aí realmente tinha, em várias oportunidades, 

posicionamentos diferentes, e que o Presidente acabou decidindo de uma forma 

diferente da que o MARE propunha. E certamente tem [propostas que 

acarretam] interferências no orçamento, na orientação da política econômica, 

questões de repercussões múltiplas em várias áreas, como aumentar salários, 

teto do funcionalismo, concursos etc. Então, a Casa Civil trazia para os 

projetos concretos do MARE as limitações ou restrições das outras 

políticas, e daí a importância do que era a função prevista da Casa Civil, que 

é onde convergem todos os atos do Presidente e que precisam ser alinhados 

entre si. Porque uma decisão de uma área não pode, sem que se saiba e que se 

faça a opção, prejudicar uma outra linha que está em andamento. Daí essa 

questão da compatibilização, da coordenação da ação de governo de uma 

forma alinhada. E obviamente, é sempre o “carrasco” da Casa Civil, que 

“poda”, que não deixa, que diz não, que convence o Presidente de uma forma 

diferente, que está sempre presente. (ENTREVISTADO n°5, grifo nosso) 

 

 Em suma, de todo modo, ainda que as atribuições formais da Casa Civil impusessem ao 

Ministro-Chefe a tarefa nem sempre confortável de impor alinhamento e coordenação dos 

objetivos gerais do Governo, a identificação pessoal de Carvalho com o tema da Gestão Pública 

somada à sua posição decisória privilegiada ajuda a explicar as excessivas cobranças e mesmo 

ingerências sobre assuntos de alçada do MARE: 

 
A partir de sua da posição de Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da 

República, presidente da Câmara da reforma do estado e “especialista em 

gestão” junto à FHC, as ingerências de Carvalho no domínio das políticas de 

gestão pública no primeiro governo foram marcantes. O padrão de cobrança 

que estabeleceu sobre Bresser extrapolava o zêlo necessário à coordenação das 

ações governamentais e demonstrava especial interesse pelo tema. 

(MARTINS, 2002: p.251) 

 

 Em complemento a essa perspectiva, é interessante verificar que o próprio Presidente 

Fernando Henrique reconheceu mais recentemente, de modo explícito, em seu livro de 

memórias, em uma passagem de agosto de 1996, que havia algum grau de “temor” da Casa 

Civil em relação às ideias do Ministro Bresser Pereira, que afinal representava um tema novo 

no país e, portanto, despertou resistências no núcleo do poder federal: 
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Recebi, como de hábito, o Clóvis e o Eduardo Jorge, os quais reclamaram 

muito da falta de reforma administrativa. O Clóvis assumiu que ele impediu 

que o Bresser avançasse mais porque teme as ideias dele. [...] O fato é que 

não houve avanço significativo. (CARDOSO, 2015: p. 702, grifo nosso)  

 

 Ainda assim, mesmo em um cenário pouco alvissareiro sob o ponto de vista do apoio 

do núcleo duro do poder, identificou-se, a partir de um relato de um ex-servidor, que o MARE 

buscava contornar esses obstáculos, fundamentalmente através da ação da Secretária da 

Reforma do Estado, Ângela Santana, que também atuava nesse âmbito ao estabelecer 

interlocução direta com a Casa Civil em uma perspectiva mais construtiva: 

 

A Ângela Santana teve um papel importante, tanto no contexto de formulação 

como de implementação da Reforma, por conta da relação que ela estabeleceu 

com o Clóvis Carvalho e com o Silvano Gianni, que era o secretário executivo 

do Clóvis Carvalho. A Ângela fazia toda a interlocução da Reforma com a 

Casa Civil, e ela conseguia vencer várias barreiras. (ENTREVISTADO n°7) 

 

 Ademais, no centro do poder, identifica-se igualmente focos de resistência 

protagonizados por outra importante figura política do alto escalão ministerial, representado 

pelo Secretário-Geral da Presidência da República, Eduardo Caldas Jorge. Na visão pessoal de 

Jorge, o governo não precisava de mudanças constitucionais para promover reformas 

administrativas: segundo esta interpretação, Jorge era um “obstáculo ideológico” devido às suas 

crenças derivadas da sua participação na Constituinte em 1988 (GAETANI, 2005: p.261-267). 

Tal perspectiva é corroborada em passagem do livro-depoimento do ex-Presidente Fernando 

Henrique, que reconhece o ceticismo de Jorge, mas demonstra claro interesse em aprofundar o 

significado da proposta Bresser de uma reforma para a estrutura do Estado: 

 
A mais significativa das conversas de hoje foi com o Bresser a respeito da 

reforma da estrutura do Estado. Achei razoável. O Eduardo Jorge acha que não 

muda nada e que não há economia de recursos, não sei. Achei que racionalizou. 

Em todo caso, vamos ver mais em detalhes, mais em profundidade, o que 

significa essa reforma proposta pelo Luiz Carlos [Bresser]. (CARDOSO, 2015: 

p.174) 

 

 De fato, além de desfrutar do status de “especialista” em Gestão Pública em função de 

formação em nível de doutorado na área, Jorge apresentava ainda uma visão de governo filiada 

à corrente burocrática da Gestão Pública e, por desacreditar na viabilidade das ideias gerenciais, 

representou um freio às pretensões reformistas representadas pelo projeto do MARE: 

 
The other very powerful minister inside the presidency was Eduardo Jorge. He 

was responsible for the political negotiations. He was a Ph.D. in Public 

Administration. He had a square mind; he had a very narrow vision. He was a 

traditional bureaucrat. He did not believe in all this talk and evidence about 

post-bureaucratic administration. He said no, the bureaucratic model is all 
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right—it is not exhausted; it should somehow be strengthened.  (MARTINS, 

2010: p.7) 

 

 Então, as reações adversas e óbices dentro do Governo dificultaram o avanço da 

proposta gerencial do MARE e forçaram em grande medida a necessidade de um esforço 

concentrado e permanente de persuasão de vários atores, como explicita um ex-assessor 

especial do Ministro Bresser: 

We suffered opposition from key advisers in the executive. And I would say 

that the most important opposition to the reform was from the Presidency 

of the Republic, among its staff. Most of our projects faced lots of difficulty 

to be understood and accepted by the inner staff of the President. And this was 

not for ideological or even technical reasons. In fact, I think, this could be 

explained as obstacles in the relationship between ministers. The federal 

government is quite fragmented, so we had to invest lots of time persuading 

the other ministers and even the Presidency of the Republic to accept the ideas 

and enforce the innovations. This was not for ideological differences, but 

mostly because the ministers disputed among themselves for jurisdictions and 

recognition. (FERNANDES, 2010a: p.7, grifo nosso) 

 

 Portanto, como sintetiza Gaetani (2005: p.267), a disputa com Carvalho era baseada em 

“disputas de território”, ao passo que as contendas de Bresser com Eduardo Jorge eram 

fundamentalmente mais ideológicas e motivadas por diferenças de ponto de vista em relação à 

política pública de gestão. Apesar dessas barreiras evidentes - corroboradas em depoimento de 

Fernando Henrique em suas memórias, de junho de 1996, que não deixa nenhuma sombra de 

dúvida sobre o grau de dificuldade que os dois ministros palacianos representavam para a 

ação de Bresser Pereira – o Presidente parece manter uma postura de escuta ativa e de 

reconhecimento do mérito advindo do fato de que o MARE tinha propostas concretas 

apresentadas ao país, o que de certa maneira contribuía para minimizar as dificuldades de 

diálogo e negociação com o Planalto: 

 
Ainda ontem encontrei o Bresser, que queixou-se muito do Clóvis e do 

Eduardo Jorge, que ele considera fracos, disse que a Presidência não está bem 

constituída e que eu devia mudar o Clóvis e botar um chefe da Casa Civil mais 

político, e que o Eduardo Jorge não tem visão. Na verdade, os dois 

atrapalham muito a ação dele, Bresser, porque não confiam nele. O 

Bresser é bastante ousado e apressado muitas vezes no que fala, mas é 

imaginativo, e eu acho que eles estão exagerando em não ajudar o Bresser 

a sair do impasse em que está. Vou fazer uma convocação do Ministério da 

Administração [MARE] para discutir a reforma com o Ministério da Saúde. O 

Bresser tem propostas e não podemos desconsiderá-las, pois alguma luz 

pode surgir disso. (CARDOSO, 2015: p.634-35) 

 

 Desse modo, fica explícito que o Presidente reconhecia os conflitos e as dificuldades 

entre o MARE e seus assessores palacianos mais próximos, mas não fechava portas de diálogo 

e interação também com outros órgãos do governo e, sobretudo, reconhece a importância das 
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propostas defendidas por Bresser Pereira, o que permitia e alimentava o processo de persuasão 

empreendido pelo MARE. Todavia, ainda que numa perspectiva conflituosa, era possível 

dialogar e avançar pelas brechas, uma vez que os problemas na relação do MARE com a Casa 

Civil não eram fundamentalmente técnicos – apesar do ceticismo manifestado também nesse 

plano, conforme outros relatos de entrevistas dão conta - mas sobretudo políticos e até mesmo 

baseados em problemas decorrentes de relacionamento pessoal: 

 

Most of the ideas could be discussed with them [Presidency]; we could 

make them accept. The problem was not with agreement at the technical level. 

The problem was at the political level –at this level — and not for ideological 

reasons - there were different views and maybe personal disputes. 

(FERNANDES, 2010a: p. 13, grifo nosso) 

 

 Nesse sentido, fica patente a enorme necessidade de empenhar recursos políticos no 

convencimento da Presidência da República, um vez que, segundo a avaliação de Bresser-

Pereira, na ausência de poder político-institucional para fazer valer as decisões do MARE, 

restava-lhe apenas a persuasão como instrumento fundamental para lidar com essa limitação. 

(BRESSER-PEREIRA, 1999; 2010; LEITE, 2014b) Curiosamente, até mesmo o Plano Diretor, 

documento essencial que foi elaborado pelo MARE, necessitava do apoio da Presidência para 

ser publicado em um formato de maior influência, com força de lei ou decreto presidencial, 

conquista que, afinal, não se concretizou em razão da dificuldade de conquista o apoio do 

núcleo duro do Governo, como narra Bresser Pereira em depoimento: 

 

Toda a minha reforma valeu-se fundamentalmente da minha capacidade de 

convencimento, de persuasão. Quer dizer, eu não tive leis. O Plano Diretor 

eu só consegui publicar na imprensa oficial, mas eu queria que fosse feito 

como uma portaria ou decreto do Presidente, mas eu não consegui, porque 

eles seguravam. Então, tudo dependia da minha capacidade de persuadir. 

(Entrevista, 2013, grifo nosso) 

 

 Em suma, a título de conclusão dessa seção, identificamos claramente que a aura de 

desconfiança e ceticismo dentro do Governo acerca das ideias da Reforma Gerencial 

representou um forte elemento de resistência fundamental ao avanço das ideias gerenciais 

defendidas por Bresser Pereira. Somado a isso, os conselheiros do Presidente em matéria de 

Administração Pública gozavam de um status no governo consideravelmente maior do que os 

dirigentes do MARE, além de diferenças significativas - decorrentes de conhecimentos 

específicos da matéria - de visão acerca dos alcances e dos limites da Reforma Gerencial. Nesse 

sentido, em depoimento em seu livro de memórias, em uma passagem já no final do primeiro 

mandato, que data de dezembro de 1998, é importante constatar que o próprio Presidente 

Fernando Henrique percebia essa divergência de ideias entre o Ministro Bresser e os ministros 
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da sua entourage, reconhecendo declaradamente que houve um “bloqueio” ao ministro do 

MARE:  

O Bresser tem sido um companheiro leal. Tenho lido seus trabalhos, ele é 

inteligente, mas foi marginalizado porque tanto o Eduardo Jorge quanto o 

Clóvis Carvalho têm visões diferentes das dele sobre administração pública e 

se opuseram às suas ideias. Bloquearam muito o Bresser. (CARDOSO, 2016: 

p.809, grifo nosso) 

 

 Ademais, quando Fernando Henrique Cardoso tomou posse no primeiro mandato, em 

janeiro de 1995, não havia uma percepção clara do escopo da reforma administrativa. O próprio 

programa de governo não tratou este tema como prioritário. A meta formal do governo era o 

ajuste fiscal, visando à conservação da estabilidade macroeconômica e da manutenção da 

inflação em níveis baixos – meta que nos primeiros quatro anos não foi cumprida. Só no 

segundo governo, depois de uma grave crise financeira no final de 1998 que obrigou o governo 

a pedir socorro ao FMI, houve ajuste fiscal. A área econômica foi em grande medida reticente 

com a Reforma Gerencial, com fortes temores de que as propostas pudessem afetar o controle 

do gasto público e o empenho prioritário do ajuste. Para vários analistas, este talvez tenha sido 

o principal obstáculo intragovernamental enfrentado pelas reformas defendidas pelo MARE. 

(FERREIRA COSTA, 2002; ABRUCIO e LOUREIRO, 2008; REZENDE, 2004; PACHECO, 

2004b). Não é essa, porém, a visão de Bresser-Pereira (2010), para quem as dificuldades 

maiores originaram-se na visão equivocada da Reforma Gerencial por parte do Ministro-Chefe 

da Casa Civil e da oposição sistemática do Secretário-Geral da Presidência. 

 Em suma, destaque-se ainda que as propostas de reforma gerencial no Brasil, 

consideradas internacionalmente como “um conjunto articulado e compreensivo de 

diagnóstico, proposições, formatos institucionais, instrumentos gerenciais e análise de cultura 

organizacional”, tinham essencialmente como estratégia de implementação a adesão voluntária 

das organizações públicas ao processo de mudança institucional, o que, naturalmente, 

representou um forte entrave, devido a ausência de capacidade mandatória do MARE nesse 

âmbito. (PACHECO, 2004b: p.8) 

 Por fim, ressalte-se que, embora a criação do MARE, com a tarefa institucional de 

formular e implementar a Reforma do Aparelho de Estado tenha sido uma conquista importante 

na ascensão de um tema marginal dentro da agenda governamental, o formato organizacional 

adotado impôs que etapas cruciais da formulação e da implementação dependessem de uma 

grande capacidade de articulação dentro do governo. Assim sendo, esta capacidade era limitada 

em razão da separação entre a coordenação e o comando formal da política de reforma 

administrativa, exercidos por um conselho interministerial da Presidência da República, e as 
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responsabilidades de formulação e implementação, que estavam a cargo do MARE. 

(FERNANDES, 1999: p. 12) 

 

2.7 O Conselho da Reforma do Estado 

 

 O primeiro governo FHC propôs um amplo programa de reformas dentro dos 

parâmetros de um governo democrático que, em linhas gerais, pressupunha uma revisão das 

relações entre Estado e sociedade. (CARDOSO, 1994) No âmbito do projeto de reconstrução 

do Estado e de modernização da gestão pública, houve uma inovação importante, da qual o 

MARE participaria diretamente: foram estabelecidos instâncias de discussão, de formulação, 

de negociação e de implementação das reformas, as quais possibilitaram uma redefinição do 

modelo tecnocrático e centralizador praticados em governos anteriores. (BRASIL, 1995; 

MARE, 1997a) No campo da Reforma do Aparelho de Estado, nos marcos do Plano Diretor, 

figura o Conselho98da Reforma do Estado (CRE), que será objeto de análise nessa seção:  

 
O Conselho de Reforma do Estado foi instituído com a finalidade de proceder 

a debates e oferecer sugestões à Câmara da Reforma do Estado nos assuntos 

relativos à reforma do aparelho do Estado. O Conselho compõe-se de 12 (doze) 

membros designados pelo Presidente da República para mandato de três anos. 

De acordo com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado, o Conselho 

está entre as instâncias previstas para a implementação da reforma, juntamente 

com a Câmara da Reforma do Estado e seu Comitê Executivo, a Casa Civil da 

Presidência da República, o Ministério da Administração Federal e Reforma 

do Estado e os Ministérios do Planejamento e Orçamento e da Fazenda. O CRE 

funciona como órgão consultivo e de articulação perante a sociedade civil 

relativamente aos programas propostos pelo governo. (MARE, 1997a: p.7) 

 

 É importante assinalar que o Conselho era um espaço que abarcava discussões no âmbito 

da Reforma do Estado latu sensu, ou seja, discutia questões que estavam além dos marcos do 

Plano Diretor e dos projetos do MARE, situando-se numa dimensão mais ampla que 

contemplava também os aspectos estruturais da mudança histórica que o Brasil vivia na década 

de 1990 acerca relacionamento do Estado com o mercado e com a  burocracia, como argumenta 

o ex-presidente Fernando Henrique no discurso de instalação do Conselho: 

 

Mas o Conselho da Reforma do Estado é mais amplo do que o aparelho 

burocrático da Administração. Nossa tarefa aqui é muito maior do que, 

simplesmente, a reforma administrativa. É pensar-se o Estado moderno, o 

Estado contemporâneo e o seu relacionamento com as formas produtivas, com 

as forças políticas e com a máquina burocrática. (CARDOSO, FH apud 

MARE, 1997a: p. 17) 

  

                                                           
98 O Conselho de Reforma do Estado (CRE) foi instituído por meio do Decreto nº 1.738 de 8 de dezembro de 1995, 

no âmbito do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. 
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 Nesse sentido, prossegue o ex-presidente ao salientar a importância de revisar o 

funcionamento da máquina burocrática governamental adaptando-a às novas tendências 

contemporâneas da administração, destacando em seu discurso inaugural algumas 

características centrais da Administração Pública Gerencial, como a accontability dos 

administradores e o controle por resultados, que deveriam ser incorporadas no Brasil:  

 
Hoje, a Administração requer também uma visão gerencial, na medida em que 

incorpore o que foi gerado pelo setor privado como forma de organização, que 

quer ver o resultado e que confia no administrador, desde que ele preste contas 

depois dos seus resultados. Hoje é assim no Brasil: há um inferno de pequenos 

controles burocráticos, que não controlam nada, mas que emperram a 

Administração. (CARDOSO apud MARE, 1997a: p. 19) 

 

 Ademais da Reforma do Aparelho de Estado, o CRE e suas atividades de discussão 

englobavam também outras áreas prioritárias para as demais Reformas encampadas pelo 

Governo FHC, tais como Reforma do Poder Judiciário, desburocratização comercial e reforma 

regulatória, dentre tantos outros99 tópicos relevantes: 

 

As reuniões do Conselho de Reforma do Estado organizam-se a partir de uma 

pauta de discussões previamente acertada, onde são selecionados temas para 

apresentação e discussão com a participação de especialistas convidados. 

Inicialmente, os membros do Conselho demarcaram três diferentes áreas de 

concentração dos debates: (i) a relação Estado-Sociedade; (ii) questões 

relativas à governabilidade, ou seja, às condições políticas para governar e (iii) 

questões relativas à governança, ou seja, às condições administrativas para 

governar. (MARE, 1997a: p. 12) 

 

 Ademais, algumas características essências da natureza do Conselho são importantes ao 

demarcar suas diferenças com um órgão meramente técnico de assessoramento: no caso do 

CRE, estamos diante de um organismo destinado a promover o estreitamento das relações entre 

o Governo e a sociedade civil, numa perspectiva de contribuição direta com os trabalhos da 

Câmara da Reforma do Estado: 

Diferentemente do Conseil d’Etat francês, instituição antiga que acompanhou 

a evolução do Estado moderno e participou decisivamente da renovação das 

instituições na França, caracterizando-se na atualidade como órgão técnico, o 

Conselho de Reforma do Estado brasileiro é uma criação dos anos 90, por 

iniciativa do MARE e intrinsecamente relacionado ao projeto de reconstrução 

do Estado, para além do modelo de administração burocrática. Rompendo o 

padrão tecnocrático, esta iniciativa tem como fim o estabelecimento de 

canais formais de articulação entre governo e sociedade, particularmente 

com as elites reformadoras, tendo como objetivo promover a reflexão e o 

                                                           
99 Além desses assuntos, também foram debatidos os seguintes temas: reforma política; reforma tributária, 

federalismo fiscal; ética no serviço público e regras de conduta para ocupantes de cargo em comissão; mudanças 

na lei de licitações (Lei nº 8.666/93); política de defesa da concorrência; impacto da informática na relação Estado-

sociedade; defesa da privacidade do cidadão; o papel do ministério público no controle externo das polícias, dentre 

outros. (MARE, 1997a: p.13) 
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debate sobre a reforma do Estado e, a partir disso, contribuir com sugestões 

formuladas à Câmara da Reforma do Estado. (MARE, 1997a: p. 8, grifo nosso) 

 

 Assim sendo, a discussão das propostas do MARE não poderia ficar restrita à máquina 

governamental e suas elites decisórias, como historicamente ocorreu no Brasil o tratamento e a 

tramitação de reformas administrativas. Para tanto, visando ampliar esse espaço e buscar um 

apoio mais efetivo da sociedade civil para o projeto do MARE, seria então fundamental para 

legitimar a Reforma Gerencial a adoção de uma nova abordagem, até então não praticada no 

país:   

A peculiaridade dessa instância de reflexão torna-se visível quando buscamos 

na história da administração pública brasileira exemplos de experiências de 

planejamento e de implementação de programas de reforma administrativa, em 

sua maioria, caracterizadas pela prática tecnocrática ou de uma elite de 

administradores, economistas e/ou políticos, afinados com o tema da 

modernização do Estado. Historicamente, as metodologias das reformas 

variaram em função da natureza do regime político, se aberto ou fechado. Um 

traço recorrente, entretanto, é a prevalência da percepção de que as reformas 

deveriam ser levadas a cabo por elites preparadas para conduzi-las. As 

reformas administrativas do DASP, nos anos 30, e a do regime autoritário, em 

1967, ilustram o isolamento dessas elites em relação a segmentos e setores 

estratégicos da sociedade. (MARE, 1997a: p.7) 

 

Nesse sentido, contrariando a lógica de insulamento e centralização que assinalou 

fortemente as duas outras grandes Reformas do Estado no Brasil – conforme já discutidas no 

Capítulo 1 desta tese – e visando a criação de um espaço público de discussão, 

fundamentalmente destinado a integrar a sociedade civil brasileira ao debate sobre a Reforma 

do Estado, foi concebido o “Conselho da Reforma do Estado”, que foi inspirado no modelo 

japonês100. Para a sua institucionalização, contou com a participação da Secretária da Reforma 

do Estado, Ângela Santana, auxiliada por dois membros da equipe do MARE: 

 

Assim, na via inversa do histórico das duas grandes reformas administrativas 

do setor público, de caráter eminentemente fechado, o Ministro Bresser 

entendeu que a reforma pretendida pelo MARE só teria legitimidade se 

também fosse objeto de escrutínio de segmentos da sociedade civil. 

Juntamente com a concepção da Câmara da Reforma e respectivo Comitê, 

também fui incumbida de elaborar a minuta de Decreto para instituição do 

Conselho da Reforma, com o objetivo de prestar sugestões à Câmara da 

Reforma do Estado. Para sua elaboração, contei com o apoio de Pedro César 

Lima de Farias, da SRE, e Aldino Graef, da SRH. (SANTANA, 2015: p. 62, 

grifo nosso) 

 

                                                           
100“O Conselho de Reforma do Estado foi inspirado na experiência japonesa da década de 1980 de formação da 

comissão de trabalho “Rincho”, integrada por representantes da sociedade civil e do setor privado, notadamente 

industriais, acadêmicos etc, orientados no sentido da formação de consensos com vistas à implementação da 

reforma administrativa japonesa.” (BRESSER-PEREIRA, 1998a: p.313; MARE, 1997a: p. 8) 
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De fato, o status do MARE diante da magnitude das transformações que sua proposta 

de reforma trazia - sem contudo contar com um poder efetivo de implementação direta de 

muitas das propostas do Plano Diretor - colocava o Conselho da Reforma em um patamar 

fundamentalmente relevante, uma vez que formava uma ponte de diálogo e cooperação com 

lideranças e formadores de opinião que estavam fora do aparelho de Estado, mas que eram 

capazes de influenciar e angariar apoio na sociedade civil: 

 
O MARE era ministério mínimo, tinha um orçamento mínimo e um único 

órgão que era a ENAP. Resultado: ali eu juntei a atividade política com a 

atividade acadêmica, e transformei o MARE num centro de pensamento, não 

apenas porque eu trouxe pessoas que me ajudavam a pensar a Reforma, mas 

também porque eu chamei outras pessoas para discuti-la, que não eram 

funcionários do Estado. (BRESSER-PEREIRA, entrevista, 2013, grifo 

nosso) 

 

Assim, o Conselho da Reforma do Estado constituiu uma arena institucional estratégica 

na qual o MARE promoveu uma aproximação com a sociedade civil e difundiu ideias relevantes 

para o avanço das propostas da Reforma Gerencial, ampliando o alcance da sua influência. 

Como consequência desse movimento do Conselho no envolvimento de intelectuais com o 

fomento das novas ideias, houve também desdobramentos no campo acadêmico com a 

realização de um seminário internacional e a publicação de um livro que viria a se tornar 

referência sobre o assunto: 

[...] no Conselho da Reforma do Estado discutimos os grandes problemas que 

relacionavam o Estado e sua administração pública com a sociedade brasileira. 

Este conselho reunia-se a cada três meses, rotativamente em Brasília, São 

Paulo e Rio de Janeiro, e era formado por empresários, intelectuais e 

formadores de opinião. Participaram dele Antônio Ermírio de Moraes, João 

Geraldo Piquet Carneiro, Joaquim Falcão, Celina Vargas, Antônio dos Santos 

Maciel, Sérgio Abranches, Maílson da Nóbrega, Hélio Mattar, Luiz Carlos 

Mandelli, Gerald Dinu Reiss, Jorge Wilheim e Lourdes Sola. Além dos 

problemas relacionados à Reforma, o Conselho, sob a organização dos dois 

últimos nomes mencionados, organizou em São Paulo, no Memorial da 

América Latina, um grande seminário internacional que trouxe ao Brasil 

grandes nomes mundiais, cujas contribuições estão no livro Sociedade e 

Estado em transformação (1999). (BRESSER-PEREIRA, 2010a: p.194) 

 

 Para além de congregar a sociedade civil na discussão de temáticas relevantes para a 

Reforma do Estado em perspectiva mais ampla, o CRE também tinha uma função importante 

no âmbito político que favorecia o projeto do MARE. Isto é, funcionava também como uma 

rede de suporte que, ao ser acionada, ajudava a contornar alguns obstáculos ao mobilizar figuras 

de respeito perante áreas sensíveis dentro do Governo, como mostra esse depoimento que 

descreve uma tentativa de membros do Conselho de influenciar diretamente o Presidente da 

República em questões que esbarravam em resistências de outras instâncias decisórias: 
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[...] o que funcionava realmente era o Conselho da Reforma, e eu integrei esse 

Conselho, que era muito interessante. O Conselho serviu para tirar as 

resistências, porque estavam o Joaquim Falcão, o Antônio Ermírio de Moraes, 

o Antônio Maciel Neto, alguns intelectuais, mas gente também que a Fazenda 

e o Planejamento respeitavam. E todos eles acompanharam a resistência do 

Clóvis Carvalho, ficavam enlouquecidos com ele, e resolveram falar 

diretamente com o FHC. Era tão visível a coisa, que eles falaram do Clóvis 

para o FHC, sobre como era impossível lidar com ele. (ENTREVISTADO n°4, 

grifo nosso) 

 

 Uma outra passagem emblemática de mobilização de membros do CRE para auxiliar 

em momentos sensíveis101 foi por ocasião da votação da reforma administrativa que, devido à 

ausência do ministro do MARE, uma dirigente do Ministério relata que tentou influenciar de 

algum modo os parlamentares através da mobilização de proeminentes personalidades do 

mundo empresarial brasileiro que integravam o Conselho e que, de algum modo, poderiam 

exercer influência e/ou pressão sobre os tomadores de decisão em um momento decisivo. 

Ademais, segundo o depoimento, essa ação também reverberou em maior aceitação do MARE 

por parte da Casa Civil, que então, a partir dessa iniciativa, passou a considerar também a 

participação de um representante do Ministério para melhor discutir e alinhar as ações do 

governo em relação à estratégia de convencimento e votação da emenda da Reforma 

administrativa: 

[...] o Bresser foi viajar e eles [Casa Civil] puseram na agenda de votação [no 

Congresso], justamente durante a viagem dele, a votação da reforma 

administrativa. E aí o Conselho foi providencial, porque eu liguei para o 

Antônio Ermírio, porque ele seria provavelmente um financiador de 

campanhas de deputados e de senadores, e disse pra ele que ele sabia de tudo 

o que queríamos fazer com a reforma administrativa, mas os sindicatos tem 

poder de pressão contra a reforma administrativa e ele era uma das poucas 

pessoas que podia ter capacidade de pressionar os parlamentares, eu falei para 

ele: “Não precisa nem me contar com quem você vai falar, mas você pode por 

favor ligar para eles e dizer para eles votarem na reforma?”. Liguei também 

para o Gerdau, e isso nos ajudou bastante. E daí liguei para o Eduardo Jorge 

para contar o que nós estávamos fazendo isso, e ele me contou que ia ter uma 

reunião sobre como seria a questão do convencimento dos parlamentares [para 

a votação da reforma administrativa], e ele me chamou para ir ao Palácio nessa 

reunião. E daí eu fiquei chocada de não terem me convidado desde o começo, 

só me chamaram porque eu tomei essa iniciativa e mobilizei membros do 

Conselho. (ENTREVISTADO n°4, grifo nosso) 

 

                                                           
101 Segundo um registro jornalístico de fatos da época, elaborado pelo CPDOC/FGV, a votação foi extremamente 

difícil e, de fato, demandou toda a mobilização do governo para a aprovação: “No ano seguinte, em 10 de julho de 

1997, enquanto o ministro Bresser Pereira se encontrava em viagem particular à Europa, a Câmara dos Deputados 

aprovou, por um voto apenas de diferença, a quebra da estabilidade do servidor público, tornando lícita a demissão 

por “insuficiência de desempenho” ou por necessidade de “redução de quadros”. Segundo a grande imprensa, foi 

a primeira “grande vitória” do governo no Congresso na implementação da reforma do Estado. Fonte: 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/luis-carlos-bresser-goncalves-pereira. Acesso em 

10/12/2018. 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/luis-carlos-bresser-goncalves-pereira
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 Em suma, o CRE representou uma arena política e institucional importante de apoio à 

Reforma Gerencial, inaugurando uma nova abordagem e metodologia de concepção, discussão 

e implementação de políticas de reformas administrativas no Brasil, aproximando o Estado da 

sociedade civil na discussão de temas tradicionalmente limitados aos profissionais do Estado e 

auxiliando, em alguma medida, o próprio MARE na superação das limitações da estrutura do 

Ministério ao ampliar e diversificar o debate, abarcando uma esfera adicional de influência para 

as novas ideias gerenciais. 

  

2.8 MARE: outros projetos 

 
 Conforme discutido ao longo deste Capítulo, a Reforma Gerencial possuía dois projetos 

nevrálgicos: a emenda constitucional da reforma administrativa e o Plano Diretor da Reforma 

do Aparelho de Estado. Para além desses dois pilares, o MARE formulou outros importantes 

projetos e políticas que serão aqui brevemente analisados sob o prisma dos atores que os 

animaram, na mesma perspectiva geral adotada neste tese de “dar voz aos atores” que neles 

estiveram direta ou indiretamente envolvidos. 

 

2.8.1 Programa da Qualidade e Participação na Administração Pública 

 
 Em parte, a agenda de projetos com ênfase na qualidade da gestão era a mesma que o 

governo Collor iniciou102, sob diferente formato, mas em contexto adverso em razão da 

abordagem negativa de confronto à burocracia promovida por aquele governo, como já 

discutimos em Capítulo anterior desta tese. Essa agenda seria retomada a partir de 1995, sob os 

auspícios do MARE, numa conjuntura de plenas condições institucionais para ampliar o escopo 

de ação governamental em direção à reforma do Aparelho de Estado, e constituiu um aspecto 

fundamental da dimensão gestão da Reforma Gerencial. Assim, foi possível avançar em uma 

agenda anterior, que foi substituída e revigorada por uma agenda mais completa de 

reestruturação do Estado.  

 Assim sendo, para além da concepção da primeira rodada de reformas - como a abertura 

comercial e a privatização - incluiu-se um processo de requalificação da administração pública 

(FERREIRA COSTA, 2002: p.28). Tratava-se então de adotar a “gestão pela qualidade total”, 

uma típica estratégia empregada no setor privado, mas adequada às especificidades do setor 

público: 

                                                           
102 Existente desde maio de 1991, sendo retomado em novembro de 1995.  
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[...] escolheu-se, com ampla aceitação, a Gestão pela Qualidade Total (Total 

Quality Control) como principal estratégia de gerenciamento a ser adotada 

pelas organizações do Estado. Uma reforma gerencial precisa de uma 

estratégia de gestão. O controle de qualidade total é uma estratégia empresarial 

particularmente adequada ao gerenciamento público por adotar vários critérios 

de excelência além da simples taxa de lucros que, por definição, não existe no 

governo. (BRESSER-PEREIRA, 1999: p. 8) 

 

 Desse modo, nos termos do Plano Diretor, foi instituída a continuidade, sob novo 

enfoque103, do Programa da Qualidade e Participação na Administração Pública, visando 

aperfeiçoar a prestação dos serviços públicos, e o início do processo de avaliação institucional, 

a partir da construção de um sistema de indicadores que permitam aferir o desempenho 

organizacional tanto na perspectiva interna, quanto na dos usuários dos serviços, viabilizando, 

desta forma o controle social. Ademais, visa o envolvimento e a participação dos servidores em 

todos os níveis organizacionais, colocando a satisfação dos clientes internos e externos como 

meta fundamental. (BRASIL, 1995: p.56-57; MARE, 1997c) 

 

Outro importante projeto adicional relacionado no Plano Diretor é o Programa 

de Qualidade e Participação, voltado a introduzir os princípios da “qualidade 

total” – um conjunto de técnicas bastante difundidas na administração de 

empresas e que focalizam a “satisfação do cliente” – na administração pública. 

Este projeto, no entanto, já existia no governo federal desde 1990 tendo sido 

instituído quando da criação do Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade (PBQP). Revigorado pelo MARE, e à semelhança do Projeto 

Cidadão, o projeto também teve um slogan: “opção pelo cliente-cidadão”. 

(CAPELLA, 2004: p. 125, grifo nosso) 

 

 Em brevíssima síntese, uma vez que nosso objetivo aqui é apenas pontuar programas 

relevantes que estavam no radar do MARE para além do próprio Plano Diretor e da Emenda 

Constitucional da Reforma, o Programa da Qualidade e Participação era “o principal 

instrumento de aplicação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho Estado”, atuando na 

dimensão da gestão, ou seja, na própria implementação da Reforma Gerencial, propondo-se a 

introduzir no Setor Público as mudanças de valores e comportamentos preconizados pela 

Administração Pública Gerencial, e, ainda, viabilizar a revisão dos processos internos da 

Administração Pública com vistas à sua maior eficiência e eficácia. (BRESSER-PEREIRA, 

1998a; MARE, 1997c: p.9) 

 

2.8.2 Programa de Reestruturação e Qualidade nos Ministérios 

 

                                                           
103 A partir da reformulação do Programa pelo MARE, em dezembro de 1996, a Fundação para o Prêmio Nacional 

da Qualidade passou a incluir a categoria “Administração Pública”. Ademais, em março de 1998, o MARE instituiu 

o “Prêmio Qualidade do Governo Federal”. (BRESSER-PEREIRA, 1998a: p.218) 
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 O Programa de Restruturação e Qualidade nos Ministérios fez também parte da 

dimensão gestão da Reforma. Ele visava estimular o efetivo engajamento - e não o mero 

cumprimento de uma formalidade - por parte da mais alta direção ministerial, no desafio de 

rever estruturas organizacionais, alterar procedimentos, redimensionar a força de trabalho, 

reduzir custos e estabelecer mecanismos de avaliação de desempenho focalizados na 

consecução de resultados. (MARE, 1998d: p. 18) 

 Como a base do Programa era a adesão voluntária dos ministérios, tratou-se de 

promover, como medida didática e exemplificadora para os demais órgãos da Esplanada, uma 

instrumentalização desse programa no próprio MARE, por meio do “Plano de Restruturação 

Estratégica e Melhoria da Gestão”, elaborado anualmente, de modo a dar forma e visibilidade 

aos princípios da qualidade, mediante melhoria contínua e constância de propósitos. Logo, a 

preocupação essencial foi tratar o MARE como unidade-piloto do Programa de Reestruturação 

e Qualidade do Poder Executivo Federal. 

 
Em fevereiro de 1997, instituiu-se um Comitê Estratégico, composto pelos 

dirigentes do MARE e da ENAP, sob a presidência da Secretária-Executiva, 

com a missão de elaborar um Plano de Reestruturação Estratégica e Melhoria 

da Gestão para o Ministério, em conformidade com as diretrizes do Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. (MARE, 1997d: p.10) 

   

 Isso significa que havia a pretensão deliberada de que o próprio MARE deveria “dar o 

exemplo” perante o governo e demais ministérios de implantar104 esses novos formatos 

organizacionais e essa nova dinâmica com a incorporação de novas tecnologias gerenciais, que 

envolvia os servidores com capacitações e sensibilização para os novos conceitos aportados 

com a Reforma Gerencial, conforme narra um ex-servidor que participou diretamente desse 

processo: 

[...] o programa de intervenção interna em cada ministério, que era chamado 

de “reestruturação e qualidade”: era uma espécie de “tool kit” para você fazer 

um alinhamento estratégico dentro de cada ministério para incorporar as 

abordagens da qualidade. Isso era uma coisa que se estava aproveitando, que 

vinha do Governo Collor. Então, você combinava as metodologias da 

qualidade com a ideia de uma reestruturação organizacional. O MARE aplicou 

internamente o reestruturação e qualidade e eu não diria que teve uma 

implementação brilhante, mas foi priorizado e muito valorizado, ficou com a 

Cláudia Costin, que se empenhou muito em fazer isso. Algumas coisas o 

MARE fez, que faziam parte desse desenho, que era você não deixar nenhum 

servidor sem capacitação, e essa capacitação era nos conceitos da Reforma, 

isso eles conseguiram fazer. Quer dizer, você tinha um processo interno para 

que todos os servidores, de alguma maneira, ficassem estrategicamente 

inseridos no processo, em termos dos conceitos e diretrizes da reforma. Eu 

mesmo passei um bom tempo lá dando aulas, havia um investimento enorme, 

                                                           
104 Um detalhamento técnico mais profundo da metodologia de gestão e dos processos técnicos envolvidos nesse 

Projeto está em MARE, 1998d. 
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uma grande prioridade em cima disso, coisa que eu nunca vi de modo tão 

destacado nos outros ministérios por onde passei depois. Então, essa parte foi 

feita. (ENTREVISTADO n°2) 

 
 Em suma, esse projeto centrava-se na promoção da qualidade da gestão mediante a 

adoção da valorização do servidor, avaliação de desempenho, descentralização, revisão de 

processos e atualização da missão dos Ministérios, sempre com foco na gestão pela qualidade 

e inspirado pelos princípios norteadores do Plano Diretor (BRASIL, 1995). 

 

2.8.3 Recursos Humanos: a nova política de concursos  

 

 Uma abordagem renovadora em relação aos recursos humanos no setor público foi um 

dos objetivos primordiais fixados no Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, que 

visavam modernizar a administração burocrática mediante a instituição de uma nova política 

de profissionalização do serviço público. Ou seja, tratava-se de promover “uma política de 

concursos públicos anuais, de uma efetiva administração salarial introduzindo no sistema 

burocrático uma cultura gerencial baseada na avaliação de desempenho”. (BRASIL, 1995) 

 Aqui, não nos deteremos exaustivamente em analisar os complexos diagnósticos e 

análises sobre recursos humanos do período, já competentemente discutidos, dentre outros, por 

Pacheco (2002b) e Marconi (1999). Restringir-nos-emos, então, a apontar alguns elementos 

essenciais e destacar medidas fundamentais empreendidas no período, destacando os elementos 

de ruptura da proposta do MARE em relação à práticas anteriores nessa área, sem pretender, 

contudo, debater em profundidade todos os aspectos dessa complexa e importante temática. 

 Assim sendo, nesse ponto, temos também um desdobramento direto das influências de 

períodos anteriores ao MARE, conforme salientado no Capítulo anterior, das políticas 

desastradas, especialmente no tocante à questão salarial e da estruturação de carreiras, que sob 

o comando do MARE, a partir de 1995, foram revertidas com algumas medidas importantes, 

atenuando os traumas impingidos à alguns setores da burocracia federal, como explica um ex-

servidor do MARE: 

 [...] eu diria que o período Collor foi traumático pela desestruturação da 

máquina e o período Itamar, pela experiência da isonomia salarial, que passou 

para as carreiras mais qualificadas a ideia de que seriam massacradas por uma 

política populista. Então, acho que esses dois fatores, essa duas lembranças 

ruins, ajudaram depois na aceitação das ideias da Reforma Gerencial, que eram 

muito claras em dizer que haveria concursos para as carreiras mais 

qualificadas, com uma política de remuneração que ia privilegiar o 

reestabelecimento de um salário competitivo para essas áreas mais 

estratégicas. Havia um discurso assumidamente nessa direção, e isso 

obviamente era bem visto por esses setores da burocracia. (ENTREVISTADO 

n°2) 
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 Ademais, durante o breve Governo Itamar, foi também reforçada no funcionalismo uma 

pecha inaugurada pelo seu antecessor, e que fazia parte da narrativa de confronto aberto e direto 

à burocracia por parte da antiga SAF, chefiada à época por um militar. Além disso, a questão 

da isonomia salarial foi um aspecto negativo que acabou por desprestigiar e desmotivar 

sobremaneira alguns setores importantes do funcionalismo federal, e que seria posteriormente 

necessário corrigi-la já sob os auspícios do MARE, com o reforço de políticas que 

privilegiassem e valorizassem o núcleo estratégico do Estado: 

 

Eu me lembro dos nossos colegas gestores, que chegou um ponto em que se 

comentava na época, de maneira até meio trágica, que as secretárias estavam 

ganhando quase o mesmo salário que nós [EPPGGs]. A política do general 

Cahin [Romildo Cahin], que era o Secretário da SAF, era uma política de 

combate aberto e até público, na imprensa, com pronunciamentos contra as 

carreiras, que ele dizia que eram os “marajás” que iam se apropriar dos recursos 

públicos. Então, houve um ataque ao que seriam os privilégios, os altos salários 

das carreiras mais qualificadas, e uma tentativa de melhorar a remuneração dos 

servidores do quadro geral, que eram quadros administrativos organizados 

dentro de uma espécie de carreira geral, o chamado “PCC” [Plano de 

Classificação de Cargos]. Então, gastou-se muito dinheiro melhorando a 

remuneração desse quadro geral, que era de baixa qualificação, e na época com 

servidores mais velhos e menos qualificados, e como eles eram um contingente 

enorme, custava caríssimo melhorar a remuneração de forma generalizada, 

seguindo uma lógica de isonomia e uniformização. (ENTREVISTADO n°2) 

 
 Então, com o MARE, em contraposição às práticas anteriores, tem-se a inauguração de 

uma a agenda mais positiva no âmbito dos Recursos Humanos do Estado, cujo pilar assentava-

se na promoção de novos e constantes ingressos por concurso amparados por uma política de 

educação continuada de capacitação permanente e na perspectiva de valorização salarial para 

carreiras estratégicas. (BRASIL, 1995; BRESSER-PEREIRA, 1999) Nesse sentido, uma ação 

decisiva para revigorar a força e o prestígio do serviço público civil foi a política de concursos 

públicos anuais para as carreiras de Estado, além da criação de algumas novas carreiras.  

 No plano da gestão, Bresser Pereira considera a nova política de concursos públicos a 

principal iniciativa no plano da gestão. Foi a forma que ele encontrou para fortalecer o núcleo 

estratégico do Estado que o Plano Diretor explicitamente previra. A prática corrente era de 

concursos meramente aprovativos realizados de maneira desordenada no tempo. Em cada 

concurso se aprovava um número relativamente grande de pessoas, que passavam a constituir 

uma reserva de servidores que iam sendo chamados na medida das necessidades. Bresser 

Pereira mudou radicalmente essa política: para as carreiras de Estado, os concursos públicos 

deviam passar a ser anuais e serem seletivos, não aprovativos. Seriam incorporados no serviço 

público os primeiros colocados até o limite de vagas.  
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 Este, teoricamente, deveria ser igual à lotação ideal de servidores em cada carreira 

dividida por 30, a partir do pressuposto que o servidor permaneceria em média 30 anos na 

carreira. Dessa forma, os servidores em cada carreira se distribuiriam de forma homogênea de 

acordo com suas idades. Para implantar a nova política, o ex-ministro do MARE convocou sua 

Secretária Executiva, Cláudia Costin, e determinou a publicação anual de uma portaria com as 

datas do concurso e número de vagas para cada carreira. Ele chamava essa portaria de “a minha 

portaria”. Tal mecanismo foi responsável pela admissão no serviço público de um grande 

número de jovens servidores, não só de gestores, mas das demais carreiras de Estado. Assim, o 

MARE adotou a programação anual de concursos públicos. Essa iniciativa visava 

essencialmente a promoção da entrada ininterrupta de novos ingressantes no setor público, 

tendo como parâmetro geral, para a definição do número de vagas por concurso, a reposição de 

1/30 do total de cargos de cada carreira a cada ano — considerando ser este, aproximadamente, 

o ciclo de reposição de servidores. (PACHECO, 2002b) 

 
Por exemplo, a estratégia de concursos públicos. Quer dizer, ele [Bresser] criou 

uma estratégia muito interessante, e isso é da cabeça dele, que é de fazer 

concurso todo ano para poucas vagas – nós estávamos no meio de uma crise 

fiscal – mas não deixar de fazer concurso mesmo naquelas circunstâncias. 

Então, ele [Bresser] criou um tipo de algoritmo em que uma porcentagem das 

vagas era criada por aposentadoria, para repor futuramente, mas nunca deixar 

de fazer concurso e nunca deixar de ter gente chamada para oxigenar a máquina 

pública. E ele cuidou disso junto comigo. (ENTREVISTADO n°4) 

 

 A nova política, segundo o ministro, tinha como objetivo auxiliar a valorização das 

escolas de administração pública. De fato, ao introduzir um importante elemento de 

previsibilidade na política de concursos, permitia-se aos aspirantes a um cargo no serviço civil 

que planejassem sua vida desde a escolha do curso superior. Podiam, assim, fazer um 

planejamento mais acurado para o ingresso no setor público. Favorecia-se, então, uma 

perspectiva profissional105 mais razoável, ao mesmo tempo em que a política de concursos 

funcionava também como argumento que se contrapunha às pressões de determinados órgãos 

pela criação imediata de grande número de vagas, sem o devido zelo com o planejamento da 

força de trabalho: 

Outra prática tradicional, também modificada a partir de 1995, era a de aprovar 

um grande número de candidatos em cada concurso, e só convocar para a posse 

uma parcela dentre os aprovados; os demais ficavam em uma “lista de espera”, 

podendo vir a ser convocados até quatro ou mais anos depois. A consequência 

                                                           
105 “Historicamente, os concursos de ingresso no setor público foram irregulares — alternavam-se períodos de 

“grandes concursos” (com muitas vagas, de uma só vez), seguidos de longos períodos sem contratação; isto tendeu 

a provocar gaps entre gerações, dificultando até mesmo a continuidade de políticas públicas”. (PACHECO, 2002b: 

p.90) 
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acabava sendo a de admitir pessoas que já não tinham o mesmo interesse de 

ingressar no setor público, assim o fazendo muito mais por conveniência do 

que por opção profissional. (PACHECO, 2002b: p.93) 

 

 Porém, essas medidas não foram formuladas sem despertar algum grau de desconfiança 

na área econômica, conforme já discutido nesse Capítulo, e ensejaram uma defesa e articulação 

mais intensas por parte da equipe do MARE no sentido de tentar neutralizar e defender a 

proposta de pressões externas que visavam sempre reduzir a proposta da Reforma Gerencial 

aos imperativos absolutos de ajuste fiscal do Governo, como ilustra esse depoimento: 

 

E falei para ele [Pedro Parente, do Ministério da Fazenda]: “E vocês estão 

dizendo que nós vamos ter que bloquear os concursos públicos? Eu não vou 

apoiar uma estratégia de concursos públicos que desconstrua tudo o que nós 

fizemos ao longo desse tempo.” E ele disse que ia pensar no que eu disse.  E 

aí eu fui ao Fernando Henrique e falei: “Você sabe uma das coisas mais 

importantes que o Bresser fez? É concurso público todos os anos 

colocando gente de qualidade na máquina. E agora a Fazenda quer tirar isso 

por conta de pressão do FMI”. E o Presidente me disse: “Deixa comigo”. E aí 

com isso pudemos continuar com a política de contratações anuais para as 

principais carreiras, mesmo que para poucas vagas. (ENTREVISTADO n°4, 

grifo nosso) 

 

 Dessa maneira, naquele contexto, a harmonização da política de recursos humanos com 

a questão fiscal era mandatória, sob pena de invalidar as medidas de modernização, conforme 

esta avaliação bastante realista constata a esse respeito, ressaltando que os dois objetivos não 

eram necessariamente conflitantes: 

 
Nenhuma eficácia teria uma política de recursos humanos que quisesse se 

antepor aos desafios da estabilização econômica e do ajuste fiscal. A 

inteligência das medidas adotadas reside exatamente em não aceitar esta 

aparente oposição, e sim buscar conciliar as restrições fiscais com a condução 

da mudança do perfil e da qualificação dos recursos humanos. (PACHECO, 

2002b: p.96) 

 

2.8.4 O Boletim Estatístico de Pessoal   

 

 Para além da instituição dos concursos anuais para carreiras de Estado, outra iniciativa 

importante empreendida pela MARE nessa seara foi a criação de um instrumento de aferir e 

divulgar dados essenciais sobre a máquina governamental.  

 
[...] eu e a minha equipe envolvemo-nos em um diagnóstico complexo e difícil 

da situação do serviço público brasileiro, particularmente do federal, apesar de 

uma espantosa falta de dados a respeito. Não havia informações 

minimamente organizadas sobre o número de servidores públicos, ou 

sobre os salários e sua evolução. Apenas sobre os custos totais envolvidos 

havia alguma informação. (BRESSER-PEREIRA, 1999: p.14, grifo nosso) 
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 Nesse sentido, o Boletim Estatístico do MARE foi uma das publicações importantes 

deste período e que visavam suprir essa carência de informação sistematizadas no âmbito da 

organização do funcionalismo federal, apresentando dados oficiais e quadros analíticos sobre 

pessoal que, até então, não tinham espaço em nenhuma publicação: 

 

Outra coisa (que foi o Nelson Marconi que participou porque já estava pronto 

quando eu cheguei), foi o boletim estatístico de pessoal, que é algo básico, 

essencial. Uma parte do avanço foi isso, aquela tabela de remuneração 

servidores públicos. Toda vez que tinha um aumento de remuneração tinha que 

sair procurando a legislação da remuneração daquela carreira. Então, teve essa 

parte também, e que permanece até hoje e que foi um fundamento importante. 

(ENTREVISTADO n°8) 

 O Boletim publica mensalmente um conjunto de tabulações com dados106 sobre pessoal 

na administração pública e encontra-se consolidado como instrumento de apoio ao processo 

decisório e de divulgação de dados sobre a administração pública para pesquisadores e o público 

em geral. Desde sua criação sob o comando do MARE, muito se avançou, no governo federal, 

na publicação de dados – desde a 1ª edição do Boletim Estatístico de Pessoal em 1996 até os 

dias de hoje. (PACHECO, 2004b) 

A criação do boletim veio suprir grave carência na organização e acesso às 

informações geradas pelo MARE. Os dados funcionais sobre o servidor 

público federal, armazenados no SIAPE e utilizados para a emissão da folha 

de pagamentos, não estavam disponíveis em formato apropriado para uso 

gerencial. A publicação regular do boletim levou ao estabelecimento de uma 

rotina de geração e tabulação destas informações, permitindo uma visão 

completa do quantitativo e perfil dos servidores e das despesas com pessoal na 

administração pública. (MARE 1997b: p. 124-25) 

 

 Assim, verifica-se que a ação do MARE nesse campo foi mesmo de desbravar e suprir 

as carências mais primárias, constantes ainda da agenda incompleta da própria Administração 

Pública Burocrática, evidenciando o estado de atraso e descompasso com práticas e tecnologias 

básicas, ainda ausentes à época do início da Reforma Gerencial e que foram atendidas, por 

exemplo, em benefício da modernização da parte operacional da gestão de recursos humanos 

do Governo Federal, que de fato encontrava-se deveras atrasada, como constatamos na narrativa 

de uma ex-servidora do MARE: 

 

                                                           
106 “Encontram-se no boletim, mensalmente, entre outros, os dados sobre a despesa de pessoal da União, a sua 

distribuição por órgão e entidade da administração federal, o número de servidores públicos federais e a sua 

distribuição por faixa de remuneração. Para possibilitar a análise comparativa, são apresentadas ainda, séries 

históricas com a evolução nas despesas e no quantitativo de pessoal. Além disso, o boletim publica dados sobre o 

perfil do servidor, a estrutura de remuneração dos cargos e carreiras do Executivo e sobre o fluxo de 

aposentadorias, bem como sobre as despesas de pessoal nos Estados e Municípios e sobre as atividades de 

treinamento ministradas pela ENAP.” (MARE 1997b: p. 124-25) 
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Uma parte do trabalho que a gente fez no MARE foi também uma 

profissionalização da área de recursos humanos, porque quando chegamos lá 

o responsável pelos aumentos de remuneração fazia o controle numa folha de 

papel almaço, com lápis. E aí, a cada aumento que era concedido, ele apagava 

e substituía o valor. Quer dizer, não havia um histórico das concessões [de 

aumentos remuneratórios], só havia o histórico disponível das legislações: 

então, se você quisesse saber quanto havia sido concedido [de aumentos], você 

tinha que levantar toda a legislação para saber, ou seja, não havia um histórico 

de um banco de dados. Então, muita coisa foi profissionalizar mesmo, não se 

fazia cálculo de impacto [em folhas de pagamento]. E a partir de então [depois 

do MARE], essas práticas foram incorporadas na gestão de RH. E hoje se sabe 

melhor sobre essa questão do impacto, quanto é que vai custar essa medida de 

Recursos Humanos, quanto vai custar essa medida de estrutura organizacional, 

é um pressuposto de qualquer estudo que a gente vai fazer. Então, a reforma 

também trouxe, na área de RH, essa melhoria do procedimento em si, que é 

uma medida de modernização pura e simples, até burocrática mesmo. 

(ENTREVISTADO n°8) 

 

 Em suma, para além dessas iniciativas estruturantes que deram suporte à uma 

modernização na área de gestão de recursos humanos no governo federal através da ação do 

MARE, destaque, por fim, iniciativas de comunicação institucional, transparência, divulgação 

dos trabalhos e projetos internos do Ministério e informatização que assinalaram também 

algumas conquistas importantes daquele período: 

 
Eu diria que o mais importante de tudo era a ênfase que se tinha no 

funcionamento cotidiano do MARE em produzir, sistematizar e disseminar 

informações: o Ministério produzia materiais com as propostas da reforma, 

tinha o Plano Diretor, os Cadernos MARE, então todos os projetos, em algum 

momento, tinham que organizar seu material e gerar um caderno MARE. A 

gente chegou a fazer 18, mas era para ter uns 30. (ENTREVISTADO n°2) 

 

A agenda dos ministros tinha que ser pública. Ele [Bresser] viu isso lá no Reino 

Unido, era pública lá, e foi o Bresser que introduziu isso no Brasil, que hoje é 

um coisa normal. Nós no MARE fomos o primeiro ministério a fazer consulta 

pública quando tinha um projeto de lei. Todos os projetos tinham que estar na 

Internet, o Bresser enfatizava muito isso. Na Esplanada não tinha nem cabo, e 

o pessoal ainda estava muito temeroso com essas mudanças todas. E toda essa 

parte de informatização foi o Bresser que promoveu. E por isso a gente pode 

fazer consultas públicas e colocar os projetos na Internet, transparência. 

Também a questão dos gastos com pessoal foi muito importante para dar mais 

transparência. O site do MARE era um dos mais acessados de todos, as vezes 

perdia para a Receita Federal. (ENTREVISTADO n°11) 

 

 Portanto, o MARE promoveu importantes iniciativas e projetos que visavam fortalecer 

o núcleo estratégico do Estado através da nova política de concursos, e, ao mesmo tempo, 

reestruturar tanto sua estrutura interna quanto os demais órgãos do governo federal, atuando em 

falhas da própria formação deficiente da burocracia brasileira, saneando problemas básicos de 

gestão e operacionalização de processos essenciais e avançando também na instituição de 
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políticas de qualidade total ao concretizar as diretrizes gerenciais do Plano Diretor da Reforma 

do Aparelho de Estado na forma de programas auxiliares107. 

 

2.9 A ENAP sob o MARE: centro de difusão das ideias gerenciais 

 

 Nosso foco nesta seção não é retomar as origens e a trajetória da formação da Escola 

Nacional de Administração Pública (ENAP) no Brasil e sua relação com alguns aspectos do 

funcionalismo público federal, análise já realizada em maior profundidade em outros trabalhos 

(MARIA, 2010; GUEDES, 2012; PACHECO, 2000; 2002a; CRUZ, 2010), mas sim discutir o 

papel estratégico que tal Escola desempenhou no âmbito do projeto da Reforma Gerencial de 

1995, com suas mudanças identitárias que visavam tornar a ENAP um centro de difusão e 

aprendizado sobre a Reforma do Aparelho de Estado e um instrumento estratégico na formação 

de novos quadros da burocracia brasileiro sob a égide das novas ideias e práticas emanadas da 

Reforma Gerencial. 

 As origens da ENAP remontam à década de 1980, no Governo José Sarney, conforme 

já brevemente abordado no Capítulo 1 desta tese. Ou seja, a ENAP foi criada institucionalmente 

em 1986, mas como uma Diretoria associada a um outro órgão federal, a FUNCEP, organização 

de estatuto privado sem fins lucrativos, financiada pelo Governo Federal, criada em 1980 e 

dedicada ao treinamento de servidores públicos federais. Mas é somente em 1990 que a 

instituição se torna uma fundação pública autônoma, desvinculada de outro órgão superior, e 

passa a se chamar efetivamente ENAP. (PACHECO, 2000) 

 Naquele contexto histórico fundador da instituição, como decorrência da iniciativa do 

embaixador Sérgio Rouanet, é publicado um relatório no ano de 1982, que propunha a criação 

de uma escola para formar quadros de elite para a administração pública. (MARIA, 2010; 

GUEDES, 2012) Assim, na sua gênese como também veremos no caso da Reforma Gerencial, 

a proposta de estruturação da ENAP recebeu influência internacional a partir de aproximações 

oficiais do Brasil para tomar conhecimento de algumas experiências no plano externo:  

 
Após o estudo do Embaixador, a iniciativa de criação da carreira e da Escola 

não progrediu. Somente em 1986 retomaram-se os trabalhos nesse sentido, 

num duplo contexto de redemocratização e, ainda que forma tímida, e de 

propostas de reforma do Estado. Além do trabalho feito para o DASP pelo 

                                                           
107Outras iniciativas merecem menção, ainda que escapem aos limites analíticos dessa tese, que não comporta uma 

análise pormenorizadas de todas as abrangentes realizações do MARE. Por exemplo, como assinalam Bresser-

Pereira (1998a: p. 293-327) e Fernandes (2010b), o MARE também avançou em convergência de sistemas 

informacionais do Governo Federal; na gestão de documentos e informações; na comunicação institucional do 

MARE através da criação da revista “Reforma Gerencial”; na tentativa de atualização da política de compras e da 

lei de licitações; na promoção de outras medidas de desburocratização e atendimento ao cidadão etc. 



 

147 
 

Embaixador, os responsáveis pelo projeto no governo do Presidente José 

Sarney visitaram a escolas de formação, em âmbito nacional e internacional. 

No Brasil, foram visitados o Instituto Rio Branco, a Escola de Administração 

Fazendária, a Escola Nacional de Informações, a Academia de Polícia Federal 

e a Escola Superior de Administração Postal. No exterior, foram visitados o 

Instituto Nacional de Administração Pública na Argentina, a Escola Nacional 

de Administração Pública no Canadá, o Instituto Nacional de Administração 

Pública na Espanha, a escola de governo de Portugal e a Escola Nacional de 

Administração na França. (MARIA, 2010: p.33) 

 

 Esta última, a ENA francesa, exerceu a influência maior para a estruturação da sua 

congênere brasileira e recebeu suporte direto108 de membros da instituição francesa, tendo sido 

o modelo essencial a inspirar diretamente a formatação da ENAP no Brasil:  

 
A ENA — École Nationale d´Administration foi claramente a referência para 

a criação da ENAP em 1986. Tendo por base um relatório de 1982 (Relatório 

Rouanet), que estudou os modelos francês e alemão, a ENAP é criada com a 

missão de preparar quadros de nível superior, tendo por modelo a ENA 

francesa. Durante seus primeiros 3 ou 4 anos, a ENAP recebeu regularmente 

consultoria de diretores da ENA: “vale observar que a ENA velava, por assim 

dizer, para que sua congênere brasileira se afastasse o mínimo possível do 

modelo francês”. (PACHECO, 2000: p.37) 

 

 As razões para essa vinculação a um modelo francês - notadamente elitista e que 

operacionalizava padrões típicos da administração pública burocrática - com a preparação 

exclusiva em alto nível de uma carreira específica a prover quadros de elite para a burocracia 

federal estão ligadas ao contexto político-administrativo mais amplo da época, que refletia a 

visão predominante de constituição de corpos permanentes de carreira como a estratégia 

fundamental de modernização ou reforma do setor público. (PACHECO, 2000) Assim, sob a 

inspiração francesa, foi dado um sentido estritamente burocrático à profissionalização do setor 

público, o que representou, concretamente, um retorno à agenda dos anos 1930 e à primeira 

tentativa de criação de uma burocracia profissional e permanente. (BRESSER-PEREIRA, 

1996; 1998a; PACHECO, 2000)  

 Essa orientação tipicamente burocrática vai persistir desde a criação da ENAP em 1986 

até o início da Reforma Gerencial em 1995, quando há claramente um movimento de ruptura 

em direção à instrumentalização da Escola para os objetivos do projeto encabeçado pelo 

MARE. (GUEDES, 2012; PACHECO, 2002a) Assim sendo, a partir da criação do MARE em 

1995, a ENAP não deveria então apenas se dedicar exclusivamente a formação de quadros de 

elite para o funcionalismo, como nos moldes franceses tradicionais, mas sim repensar-se e 

                                                           
108 “Graças a essa decisão, foi celebrado um convênio de cooperação técnica entre a ENAP e a ENA, inclusive 

com a vinda de um diretor da escola francesa para acompanhar e supervisionar a implantação da nova escola. A 

cooperação técnica abrangeu tanto o campo da organização administrativa como a estrutura curricular do primeiro 

curso de formação”. (MARIA, 2010: p.37) 
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adaptar-se diante do renovado papel das escolas de governo no contexto das reformas gerenciais 

do setor público.  

 Então, mesmo que a sua origem tenha sido fortemente assinalada pela missão primordial 

de formar a futura elite burocrática, inspirando-se nos modelos francês e alemão, seu desafio a 

partir da emergência das tendências gerenciais e de promoção da eficiência da máquina 

governamental passaria então a ser o de capacitar os quadros, sobretudo gerenciais e dirigentes, 

e formar novos profissionais para o setor público que se engajem na superação da cultura 

burocrática e no exercício dos valores republicanos. (PACHECO, 2000; 2002a: p.75; MARIA, 

2010) Abandonava-se assim, definitivamente, o modelo Rouanet, que preconizava uma Escola 

voltada exclusivamente para o recrutamento e formação, em longa duração, de uma nova 

geração de burocratas. (GUEDES, 2012: p. 164)  

 Nesse sentido, a ENAP, sob o comando do MARE, deveria então promover uma 

mudança significativa no seu sentido de atuação, passando a atuar no formado de um “escola 

corporativa de gestão do governo”, o que se traduz por “estreito alinhamento às políticas e 

diretrizes de governo para a melhoria da gestão pública”. (PACHECO, 2002a: p. 75) Então, a 

ENAP, nessa perspectiva, passaria a funcionar, pela sua posição inserida no aparelho de Estado, 

também como um importante veículo de transmissão de determinados valores e ferramentas, 

diretamente alinhados a agenda do governo para a gestão pública: 

 

As escolas de governo podem e devem tirar partido de sua posição estratégica 

no interior do aparato de Estado, se souberem identificar com clareza a agenda 

de mudanças para a gestão pública, e a partir daí formularem programas de 

capacitação, fazendo disto sua vantagem comparativa em relação aos demais 

ofertadores no mercado de capacitação. Daí decorre que as escolas de governo 

serão mais eficazes ao se constituírem como “escola corporativa de gestão do 

governo”, desenvolvendo produtos e serviços alinhados à agenda de governo 

para a gestão pública. A gestão e o gerenciamento em todos os níveis, do 

estratégico ao operacional, não é apenas um conjunto de ferramentas: é 

também um conjunto de valores a serem praticados por todos os gerentes e 

dirigentes; daí o interesse e a utilidade de que o governo possa contar com sua 

“escola corporativa”, para a transmissão daquelas ferramentas e desses valores. 

(PACHECO, 2002a: p.79) 

 

 De fato, essas mudanças estratégicas foram colocadas em práticas pelo MARE, ao 

promover um novo perfil de cursos e treinamentos, numa perspectiva ampliada e diretamente 

vinculada aos objetivos da Reforma Gerencial, sendo que a ENAP passou a usufruir de um 

status e de uma proximidade muito maior com o Ministério reformador, rompendo o isolamento 

que caracterizava a relação da Escola anteriormente: 

 
A sintonia e a proximidade entre a direção da Escola Nacional de 

Administração Pública – ENAP e o MARE permitiu a exploração de inúmeras 
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sinergias existentes entre as atividades de formação e treinamento de 

servidores e os projetos de reforma administrativa. Anteriormente, a ENAP 

atuava de forma isolada e o ministro responsável pelos assuntos de 

administração pública nem sempre era capaz de exercer uma efetiva supervisão 

sobre a Escola, apesar de existir formalmente uma subordinação hierárquica. 

O ministro Bresser-Pereira pôde exercer um pleno controle sobre as atividades 

da ENAP que se integraram mais profundamente à dinâmica da reforma. 

(FERNANDES, 1999: p.14-15) 

 

Enquanto o MARE funcionou, algumas estruturas federais serviram como fonte 

irradiadora do debate sobre reforma do Estado. O Boletim Estatístico do MARE foi uma das 

publicações importantes deste período, apresentando dados oficiais e quadros analíticos sobre 

pessoal que não tinham espaço em nenhuma publicação. Mas o veículo mais relevante foi, 

indubitavelmente, a ENAP, que além de revigorar a já tradicional — mas então abandonada — 

Revista do Serviço Público, incluiu outros materiais, com destaque para os Cadernos ENAP, 

num primeiro momento, e depois para os Textos para Discussão, com 47 números editados, 

uma média de quase seis por ano. (ABRUCIO e PÓ, 2002: p. 42-43) Sobre esse trabalho de 

retomar publicações relevantes sob a alçada da ENAP, um ex-servidores do MARE que esteve 

diretamente envolvido nesse trabalho narra como foi seu papel nessa retomada: 

 
Em seguida, a Regina Pacheco, que já estava como presidente da ENAP, me 

chamou para cuidar da editora da ENAP. Ela me disse que já que eu cuidava 

dos textos do Ministros, e por isso também eu tinha que ler os artigos dele, e 

eu lia tudo, tudo de tudo, porque eu tinha que preparar tudo e tinha que ter esse 

conhecimento. Então, era para eu cuidar da editora da ENAP e das publicações 

da ENAP. [...] E aí precisava ativar toda a rede de autores e de universidades, 

para que as publicações da ENAP voltassem a ter a periodicidade. A Revista 

do Serviço Público [RSP] estava atrasada há dois anos. Tinham os textos para 

discussão e os cadernos ENAP, e tudo mais, e tudo atrasado. E aí eu consegui 

colocar tudo em dia, e os textos para discussão, que tinham uma proposta de 

20 por ano, a gente conseguiu fazer e ativar tudo isso. (ENTREVISTADO n° 

7) 

 
 Além disso, fica claro que o papel do ex-ministro Bresser Pereira, ao fomentar debates 

e discussões sobre a Reforma Gerencial por toda parte, também reverberou diretamente no 

trabalho de difusão da ENAP, uma vez que as publicações editadas pela Escola também 

dialogavam diretamente com as discussões estimuladas pelo trabalho do MARE. Ademais, 

havia também o interesse por trazer mais publicações internacionais sobre a temática para o 

Brasil, reforçando a importância desse trabalho desenvolvido na ENAP:  

 

[...] quando eu cheguei na ENAP, por exemplo, tinha uma gama de publicações 

represadas, em que se iria precisar de muitos textos, mas esses textos 

chegavam, quase espontaneamente, por conta das provocações, seminários e 

discussões que o próprio Ministro fazia, e que envolvia todo mundo. E as 

publicações internacionais, lógico, dependiam um pouco da articulação dele: 

muitas vezes ele via um texto publicado numa revista ou num livro estrangeiro 

e ele entrava em contato com o autor e colocava a gente em contato com o 
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autor para traduzirmos ou publicarmos um recorte daquilo. 

(ENTREVISTADO n° 7) 

 
 No tocante à missão primordial da ENAP, qual seja, a promoção de cursos e 

treinamentos visando à formação de quadros governamentais, houve no período do MARE 

importantes inflexões. Nesse sentido, depoimentos apontam que, em períodos anteriores, não 

havia nem sequer espaço físico adequado destinado às atividades de formação, refletindo o 

descaso e a total falta de interesse em promover melhorias nesse âmbito. Ademais, antes de 

1995, o envolvimento da Escola nessa área era bem mais restrito a uma função de intermediação 

ao “agenciar” cursos e consultorias para órgãos federais interessados, numa perspectiva 

bastante diferente do que viria a se tornar sob o comando do MARE:  

 

Muitas salas que depois a gente devolveu para cursos e atividades estavam ou 

ocupadas pelos funcionários ou fechadas por que entrava água ou fechadas 

com móvel velho entulhado. Eu acho que quando eu cheguei lá a ENAP tinha 

quatro salas de aula postas para atividade finalística, em um prédio imenso 

daquele. Então, tudo isso foi um processo de redefinição da missão 

institucional. O que a ENAP tinha feito nos anos anteriores era funcionar como 

um certo “agenciamento” de consultorias e de cursos para os ministérios: o 

ministério passava o dinheiro, a ENAP contratava alguém que ia lá dar um 

curso para o ministério. (ENTREVISTADO n°10) 

 
[...] mas não era só a burocracia que tinha tomado conta de tudo, é verdade que 

só tinha 4 ou 5 salas, mas tinha sala que chovia dentro, tinha sala que estava 

cheia de Diário Oficial do chão até o teto. Era isso mesmo, tinha cinco salas de 

aula, e aí o Bresser também nos arranjou um recurso para a gente recuperar 

fisicamente a escola e foi feita uma primeira grande reforma que ficou ótima e 

que recuperou muitas salas de aula. (ENTREVISTADO n°6) 

 

 Além da iniciativa de reestruturação da parte física da Escola, com a retomada de 

investimentos de ampliação de espaços para salas de aula, promoveu-se também alterações 

significativas na alocação interna de pessoas, buscando melhorias na produtividade interna, 

uma vez que também houve aumento no número de pessoas que diariamente buscavam as 

atividades da ENAP a partir da mudança de cursos e treinamentos com o objetivo de aumentar 

substancialmente os servidores a serem beneficiados com a ação da Escola: 

 
Mas de fato, de repente, você começou a ter 600 pessoas passando por dia na 

Enap. Porque a Escola ficou completamente negligenciada pelo governo [antes 

do MARE], completamente, completamente, durante muitos anos. E aí nós 

chegamos; lá tinha muita gente porque o Aluízio Alves tinha feito uma 

contratação brutal, quando chegamos tinha 300 pessoas trabalhando lá, que 

nem sempre trabalhavam. Mas aí nós conseguimos liberar, de diversas 

maneiras, 150 servidores, e ficamos com 150. E só com 150 pessoas nossa 

produtividade decuplicou, eu me lembro disso muito bem: tomando por 

indicador o número de treinamentos que a gente deu a gente decuplicou o 

trabalho somente com metade das pessoas que a gente tinha de funcionários da 

ENAP. (ENTREVISTADO n°6) 
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 Ademais, foram efetuadas mudanças também no âmbito de gestão de pessoal interno da 

ENAP, com a introdução de instrumentos gerenciais e adoção de mecanismos de transparência, 

visando avançar também em um agenda de inovação na própria gestão da Escola:  

 

Sobretudo na gestão de pessoas inovamos bastante; privilegiamos o pessoal da 

casa, dando-lhes espaço para serem promovidos aos cargos de chefia; ou seja, 

adotamos claramente procedimentos meritocráticos. Também nos 

orientávamos bastante por um plano estratégico – adotamos o Balance Score 

Card; demos oportunidades de capacitação para o todos. O Bresser instituiu a 

transparência e os resultados de nosso trabalho apareciam mensalmente na 

internet. Também pudemos melhorar sensivelmente a infraestrutura da ENAP. 

Essas foram algumas das inovações na gestão interna da Escola. 

(ENTREVISTADO n°6) 

 

 Concretamente, esse esforço por ampliar a produtividade da Escola visava diretamente 

aumentar o número de servidores abarcados pelos cursos e treinamentos da Escola, 

fundamentalmente visando, para além da própria capacitação em si, também sensibilizar e 

informar o maior número possível de funcionários públicos acerca do que eram as propostas da 

Reforma Gerencial, como fica explícito nesse depoimento: 

 
Então, teve um esforço de produtividade bastante grande, porque naquela ideia 

da ENAP anterior, que achava que tinha que customizar tudo para os 

Ministérios, ficavam 6 meses discutindo um curso, elaborando para uma turma, 

para um ministério, e dava o curso uma vez para 15 pessoas e nunca mais. E a 

gente falou que assim não é possível. E aí tinha um monte de gente na 

Esplanada que há 10 anos não tinha tido sequer uma oportunidade capacitação. 

Então, decidimos mudar a sistemática de trabalho: nós precisávamos aumentar 

os números para oferecer oportunidade para as pessoas, não era para mostrar 

um “produtivismo”, mas porque a gente achava importante chegar no número 

grande de pessoas que pudessem se informar sobre o que eram as propostas da 

reforma do Estado. (ENTREVISTADO n°10) 

  

 Nesse sentido, a ENAP, sob o comando do MARE, promoveu expressivo aumento no 

aumento do número de treinamentos, de acordo com um documento daquele Ministério: 

 

A ENAP vem implementando parte da política de capacitação. A Escola está 

atuando fortemente na concepção e realização de programas de educação 

continuada para o servidor, alcançando resultados expressivos: em 1995, foram 

oferecidos 14 cursos regulares, com 141 turmas, alcançando 1.964 servidores; 

em 1996, foram oferecidos 29 cursos regulares, com 388 turmas, alcançando 

8.279 servidores federais; em 1997, foram treinados 19.349 servidores, com a 

oferta de 53 cursos, com 987 turmas, Realização da Nova Política de Recursos 

Humanos diretamente pela ENAP e por instituições fora de Brasília. Em 1998, 

os resultados até o mês de junho perfazem 289 turmas, com 4.442 treinados, 

nos cursos já concluídos, sendo que a previsão é de alcançar 22 mil treinados 

até o final do ano (MARE, 1997e:p. 47-48) 

 

 Segundo Pacheco (2002b), esses resultados foram possíveis devido à emergência de 

uma nova abordagem acerca da capacitação no setor público, isto é, houve uma mudança 

importante na visão “tradicional” que predominava nesse campo, que colocava a capacitação 
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apenas como um requisito a mais para promoção na carreira, sem maiores cuidados em 

promover a capacitação como forma de atualização permanente dos servidores. Ademais, essa 

visão mais tradicional tendia a reforçar um viés mais acadêmico nos cursos da ENAP, o que 

então foi desconstruído após 1995 com a revisão da missão da Escola para atender aos 

imperativos de difusão e implementação dos pressupostos essenciais da Reforma Gerencial: 

 
Outro mito desfeito foi o que tendia a dar valor apenas aos longos programas 

de formação, em detrimento dos cursos curtos de atualização. A preferência 

por cursos de formação, inclusive especializações e mestrados, tinha por base 

uma falta de clareza do âmbito e especificidade da capacitação profissional 

— voltada ao trabalho, à solução de problemas; a visão anterior era mais 

acadêmica, tendendo a não diferenciar os conteúdos e métodos da formação 

universitária e da capacitação profissional. (PACHECO, 2002b: p. 95, grifo 

nosso) 

 

O nosso propósito era que a ENAP tivesse uma missão ligada as propostas 

da reforma [gerencial] e desenvolvesse competências naquilo que fazia e que 

não era mesma coisa que acesso de pesquisa acadêmico. Então, essa distinção 

entre o que era uma organização como aquela e uma universidade, eu 

insisti muito com isso: alguns reagiram muito, porque diziam que a gente 

queria transformar, que eu queria transformar a ENAP num “megafone” do 

governo, e criticavam isso, mas aos poucos eu acho que a gente foi ganhando 

legitimidade até pelo fato de passar ser reconhecida pela Esplanada. 

(ENTREVISTADO n°10, grifo nosso) 

 

 Então, a ENAP sofreu uma importante mudança identitária a partir do início do 

funcionamento do MARE, com uma inflexão que alterou em profundidade uma visão 

anteriormente arraigada sobre o papel da formação e capacitação profissional com foco em 

formações de longo prazo e academicamente enviesadas, voltando-se essencialmente para a 

“gestão do conhecimento” em gestão pública e redimensionando seu papel estratégico: 

 

A gestão do conhecimento em gestão pública torna-se, portanto, uma função 

estratégica a ser desenvolvida pelas escolas de governo. O conhecimento e as 

boas práticas de gestão estão sendo exercitados no cotidiano dos gerentes e 

dirigentes públicos; é necessário captar esse conhecimento, sistematizá-lo, 

validá-lo como coerente com os valores éticos e gerenciais que se quer praticar, 

e difundi-lo junto à comunidade de práticas constituída pelos gerentes e 

dirigentes públicos. (PACHECO, 2002a: p.) 

 

 Nesse sentido, Monteiro (2013), ao analisar o currículo de formação da carreira de 

EPPGG, elaborado e executado nos cursos de formação da ENAP especificamente direcionados 

a esse público já sob a direção do MARE, destaca o fato de que foram também introduzidas 

disciplinas específicas sobre a Reforma Gerencial e assuntos correlatos, reforçando a 

interpretação de que a ENAP e seus cursos, no período do MARE, atuaram diretamente nessa 

sensibilização ao formar novos quadros sob a égide dos novos conceitos e práticas embutidos 

no Plano Diretor:  
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[...] Estes eixos temáticos compreendem as disciplinas de “Reforma do Estado: 

Brasil em contexto comparado”, “Plano Diretor da Reforma do Estado”, 

“Formas históricas de administração pública”, “Organizações públicas em 

contexto de mudança”, “Monitoramento, controle e gestão por resultados”, 

“Administração pública gerencial”, dentre outras. O objetivo da maioria das 

disciplinas era, dentro da concepção da administração gerencial, inculcar entre 

os analistas de políticas públicas e gestão governamental um perfil específico, 

ou seja, que eles fossem agentes da mudança da “cultura burocrática 

tradicional” para a gerencial. Portanto, estas disciplinas buscavam explorar as 

diferentes vertentes da New Public Management” e os benefícios para o Brasil 

da Reforma Gerencial implantada a partir do MARE. (MONTEIRO, 2013: 

p.1130) 

 

 Em suma, a ENAP teve papel fundamental no projeto do MARE ao reinventar-se em 

termos identitários, sendo capaz de torna-se um centro formador de quadros burocráticos sob a 

nova perspectiva gerencial, ao mesmo tempo em que constituiu-se num valioso instrumento 

irradiador das novas ideias gerencias propugnadas pelo MARE. Ademais, destaque-se o papel 

decisivo deste esforço em função da fragilidade da comunidade acadêmica de administração 

pública e da desconfiança de conteúdo das propostas do Ministério reformador, atuando 

também nessa lacuna ao auxiliar na difusão e formação de novas gerações de funcionários 

públicos sob a égide das propostas do Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado: 

 

 [...] naqueles quatro anos nós nos envolvemos num grande debate nacional. O 

MARE era um ministério com poder muito limitado, mas nós o transformamos 

em uma fonte de idéias e espaço de debates. Para isso, o MARE e a ENAP 

passaram a publicar textos para discussão. Eu brincava com minha equipe e, 

principalmente, com Letícia Schwarz e Vera Petrucci, que estavam mais 

diretamente envolvidas no trabalho de difusão das ideias e organizaram um dos 

primeiros livros sobre a Reforma (1999), dizendo, “nosso ministério pode ser 

pequeno e não ter poder, mas nós transformamos o MARE e a ENAP em uma 

pequena universidade”. Isso indicava o quanto, naquele momento, o poder 

do Estado se confundia com o poder das idéias. (BRESSER-PEREIRA, 

2010a: p.198-199, grifo nosso) 

 Então, a Escola, para além de reinventar sua missão para promover uma nova política 

de capacitação ao reorientá-lo rumo a uma “escola corporativa de gestão do governo”, 

constituiu-se ainda em um espaço fundamental para a promoção de debate e difusão das ideias 

e também ao longo do processo da própria construção das propostas da Reforma Gerencial, em 

uma perspectiva democrática de inclusão dos servidores envolvidos, e para isso passou também 

a abrigar eventos de integração da ENAP e do MARE: 

 

Eu me lembro perfeitamente de toda a discussão de gestão pela qualidade, 

em que ele [Bresser] dizia que ia substituir a dimensão financeira da gestão 

para qualidade no setor público, que nós tínhamos que ter foco no cidadão. 

Eram seminários de umas 3 a 4 horas de duração com 40 pessoas. Na 

verdade, era um momento muito especial de compartilhamento de ideias e 

também de formulação, porque ali se debatiam os temas e se avançavam as 

propostas, e isso durou muito tempo. Eu não sei quanto, não sei se os quatro 

anos, mas muito tempo. Esses seminários de longas manhãs inteiras na 
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ENAP com 40 pessoas. Então, ele [Bresser] reunia não só a equipe próxima 

dele, ele chamava todos, até os DAS 4 do Ministério e da ENAP para o 

debate. (ENTREVISTADO n°10) 

 

 Nota-se, também, que houve uma destacada atuação da ENAP especialmente na 

promoção da dimensão cultural da Reforma Gerencial com o início da mudança de mentalidade 

para a promoção da administração pública gerencial (BRASIL, 1995), a qual envolveu também 

intelectuais - também estrangeiros - para debates com funcionários públicos do Governo 

Federal: 

E o Bresser costumava nos envolver em muitos seminários, porque ele 

entendia que a ENAP era um espaço de escuta. Então, ele trazia intelectuais, 

o [Michel] Crozier, e tantos outros que vieram, gente maravilhosa, grandes 

intelectuais da Reforma [do Estado], ele trazia e esse pessoal vinha na ENAP 

falar, e nós chamávamos gente da Esplanada para escutar e assim ajudar a 

fazer uma mudança de mentalidade. (ENTREVISTADO n°6) 

 

 Portanto, verificou-se que a ENAP, nos anos MARE, mudou a sua identidade e missão 

para se adaptar às estratégias de difusão e capacitação de novas gerações de servidores públicos 

sob a égide das novas ideias da Reforma Gerencial, tornando-se efetivamente um centro 

irradiador de práticas, conceitos inovadores e formação profissional para o setor público no 

âmbito do gerencialismo. 

 

2.10 Conclusão do Capítulo 

  

 Este Capítulo buscou construir uma história do Ministério da Administração Federal e 

Reforma do Estado, que operou entre 1995 e 1998, durante o primeiro mandato de Fernando 

Henrique Cardoso. Para tanto, o foco essencial aqui foi tratar de “dar voz aos atores” que 

teceram essa trama, salientando seus pontos de vista e buscando cotejá-los com documentos e 

com a literatura mais analítica sobre o período sem, todavia, perder o foco na tentativa de 

recuperação da história daquele momento ímpar da Administração Pública especialmente pela 

ótica dos envolvidos nessa obra. 

  O MARE deu vida a uma experiência reformista da administração pública brasileira 

pela primeira vez na história do país empreendida em um contexto democrático e levada a cabo 

através de um grande debate nacional que visou difundir seus princípios, dialogar com seus 

críticos, angariar apoio na burocracia e na sociedade e, sobretudo, promover uma visão 

renovada ao proclamar o início da superação da administração pública pela administração 

pública gerencial: o papel e a ação do Conselho da Reforma do Estado - que visava 

essencialmente envolver e dialogar diretamente com a sociedade civil para fazer avançar suas 
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propostas - atesta esse caráter intrinsicamente democrático e plural com que o MARE buscou 

conduzir um processo de Reforma do Aparelho de Estado no país. 

 Para tanto, o MARE operou com uma equipe de alto nível técnico capitaneada 

intelectual e politicamente pelo Ministro Bresser Pereira. Esse grupo, durante os quatros anos 

em que operou, foi capaz de construir um documento-chave com enorme poder de mobilização, 

que apresentou um diagnóstico claro e propostas contundes para atacar as insuficiências do 

aparelho de Estado brasileiro, até então mobilizado por um crise multidimensional: o Plano 

Diretor da Reforma do Aparelho de Estado foi capaz de dar um sentido de agenda aos trabalhos 

do MARE, ao mesmo tempo em que organizava suas propostas de modo sistemático, formando 

e persuadindo vários públicos afetados direta ou indiretamente por suas proposições.   

 A condição político-institucional de um Ministério com diminuto poder de 

implementação direta e mandatória da maior parte das suas propostas conduziu a uma série de 

limitações e obstáculos, que em grande medida dificultaram o avanço mais efetivo da 

Administração Pública Gerencial naqueles quatro anos. Todavia, com a aprovação da emenda 

constitucional da reforma administrativa em 1998 e com o forte avanço das ideias da Reforma 

Gerencial em âmbito geral - graças ao intenso e efetivo trabalho de difusão das suas ideias pelo 

Ministro Bresser Pereira e pela equipe do MARE - amplificados pelo papel renovado da ENAP 

de formar novos servidores públicos com as ideias e práticas gerenciais, o Ministério colocou 

em definitivo na agenda governamental um tema até então completamente ignorado no Brasil, 

e marginalizado inclusive no núcleo duro do primeiro Governo Fernando Henrique Cardoso. 

O ex-ministro do MARE sustenta a ideia de que, concluída uma etapa fundamental da 

concepção teórica e a realização plena da dimensão institucional da Reforma Gerencial com a 

aprovação, em 1998, da Emenda Constitucional no Congresso Nacional, o MARE, devido às 

suas limitações já discutidas nesse Capítulo, não seria então capaz de levar adiante a 

implementação do Plano Diretor. Assim sendo, argumentando em relação ao sucesso de outras 

experiências internacionais reformistas, sugere que no caso brasileiro, seria então necessário 

atrelar intimamente a agenda de implementação de reformas de Gestão à pasta do Orçamento. 

Essa visão, em parte, somada às decisões políticas de reorganização ministerial do início do 

segundo mandato do presidente Fernando Henrique, sustentaram a deliberação de extinção do 

MARE e a posterior fusão de uma pasta incumbida da temática da Gestão Pública com o 

Ministério do Planejamento. 

 Portanto, de todo modo, as reformas administrativas têm um momento crítico de 

mudança institucional e cultural, o qual foi iniciado no Brasil em 1995 sob o impulso criador 
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do MARE, e um processo longo e incerto de implementação. Ao longo desse processo, não há 

dúvida de que alguns interesses serão atingidos e de que alguns privilégios foram e serão 

eliminados. Porém, o que importa é o saldo positivo da Reforma Gerencial iniciada pelo MARE 

e o fato de que ela contém uma visão profundamente democrática que subjaz uma concepção 

de Estado social-democrata, que pregoa um Estado mais enxuto e mais eficiente, que tem por 

meta crucial a prestação de serviços públicos de melhor qualidade aos cidadãos. 

 De tudo isso, o que é importante saber é se as novas visões têm sido aceitas e se tornaram 

dominantes na sociedade e entre os dirigentes públicos. Sem sombra de dúvidas, as ideias 

fundamentais de uma nova governança democrática irradiadas pelo MARE ao longo do seu 

período de funcionamento deram sustentação teórica e ideológica ao longo e contínuo processo 

de implementação da Reforma Gerencial, fato atestado pela difusão de seus princípios e práticas 

especialmente no âmbito subnacional no Brasil, confirmando a hipótese de Bresser-Pereira 

(2016; 2017) de que a continuidade da Reforma é inexorável porque ela é a “consequência 

administrativa do Estado de Bem-Estar Social”. 
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Capítulo 3 – Dimensões Internacionais da Reforma Gerencial de 1995 

 

Este Capítulo aborda as interfaces que a Reforma Gerencial estabeleceu no âmbito 

internacional, discutindo especialmente a importância da cooperação estabelecida com a Grã-

Bretanha nos marcos da reforma da Gestão Pública empreendida naquele país alguns anos antes 

da experiência brasileira. Para tanto, apontaremos em que medida essa influência reverberou 

no Brasil e no andamento dos trabalhos do MARE, aprofundando a discussão sobre a inspiração 

inglesa da Reforma brasileira iniciada no Capítulo anterior e relacionando essa dimensão 

internacional com conceitos essenciais do campo de public policy, especialmente situados nas 

discussões teóricas sobre “aprendizado de políticas públicas”.  

Ademais, analisaremos como o debate da Reforma Gerencial no Brasil expandiu-se em 

direção a alguns organismos internacionais, explorando de modo mais aprofundado esta 

dimensão e detalhando um pouco mais acerca da influência da proposta brasileira, liderada pelo 

MARE, no debate em alguns fóruns internacionais com atuação específica no campo da 

Administração Pública.  

Dentre esses organismos, discutiremos principalmente sobre: o CLAD, uma pequena 

organização multilateral revitalizada sob o comando brasileiro, e que exerceu relevante papel 

de difusão das ideias da administração pública gerencial na região da América Latina; o Banco 

Mundial, que inicialmente mostrou-se reticente e cético em relação à Reforma Gerencial 

brasileira, mas que chegou a debater com o ministro Bresser Pereira sobre a proposta do Brasil; 

e o BID, que emprestou suporte e apoiou a iniciativa de reforma empreendida no Brasil. Em 

suma, essas foram algumas arenas internacionais importantes no contexto mais amplo da 

disseminação do gerencialismo em âmbito global na década de 1990, e cujas análises 

acadêmicas sobre o alcance e a influência dessas organizações permanecem pouco exploradas 

na literatura brasileira sobre o período. 

 

3.1 Discussão teórica sobre “aprendizado de políticas públicas” 

 

Porto de Oliveira e Faria (2017) apresentam um panorama sintético com o estado da arte 

da literatura internacional que discute sobre difusão de políticas públicas e seus processos 

correlatos, salientando o fato de que, embora a difusão de políticas seja um fenômeno antigo, 

apenas em décadas mais recentes, com o aprofundamento da globalização, o assunto ganhou 

maior visibilidade com a proliferação internacional de casos de difusão em escala ampliada. Os 

autores destacam que há na literatura internacional de ciência política e de análise de políticas 
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públicas relevante produção com variadas temáticas, métodos e estratégias de pesquisa. Na 

América Latina e no Brasil109, porém, trata-se ainda de temática recente, razão pela qual esta 

tese pretende também contribuir ao inserir-se lacuna, ao analisar a caso da Reforma Gerencial 

de 1995 e os desdobramentos desses processos em suas dimensões internacionais. 

Algumas tradições de pesquisa nessa linha, cujos autores mais relevantes serão 

sinteticamente explorados nessa seção, podem ser identificadas nos estudos sobre transferência 

e difusão de políticas públicas: policy transfer, numa perspectiva mais explorada por autores 

anglo-saxões; policy diffusion, uma abordagem encontrada com maior frequência em estudos 

norte-americanos; e policy circulation, um enfoque mais utilizado na literatura francesa, e que 

recebeu forte influência da sociologia. (PORTO DE OLIVERA e FARIA, 2017) De todo modo, 

essa diversidade terminológica confunde os analistas e dificulta o estabelecimento de um 

consenso nesse campo, embora os termos sejam frequentemente utilizados para indicar 

fenômenos similares, porém nem sempre idênticos: 

 

[…] an important barrier to such an expected development regards the 

terminological diversity to refer to policy diffusion, which confuses analysts. 

In fact, sometimes terms such as policy “transfer”, “diffusion” and 

“circulation” are used as synonyms, but many other times they are employed 

as hypernyms. They are used to indicate similar phenomena, which are not 

always identical. (PORTO DE OLIVEIRA e FARIA, 2017: p. 30) 

 

 Todavia, em que pese essa barreira conceitual, como se trata de um tópico na literatura 

que vem ganhando corpo em estudos internacionais que direta ou indiretamente discutem e 

analisam processos que envolvem policy transfer e policy diffusion110, torna-se essencial definir 

com mínimos contornos de consenso o cerne da ideia engendrada por esses processos de difusão 

de transferência e políticas: 

While the terminology and focus often vary, all of these studies are concerned 

with the process by which knowledge about policies, administrative 

arrangements, institutions and ideas in one political system (past or present) is 

                                                           
109 A Revista de Administração Pública (RAP), em seu volume 52, número 2, de 2018, em uma edição totalmente 

bilíngue, traz o debate para o Brasil numa edição especial dedicada ao tema, com artigos de expoentes da literatura 

internacional e análises de casos de difusão de políticas públicas no Brasil. 
110 Há similaridades entre essas duas modalidades de interação de políticas públicas, sendo que a ideia de 

“aprendizado” (lesson-drawing) está claramente mais próxima do caso do MARE e a cooperação internacional 

estabelecida especialmente com a Grã-Bretanha, pois houve nesse caso “o uso de uma experiência de outro país 

como fonte de aconselhamento”: “The policy transfer literature has many similarities with the lesson-drawing 

literature. The emphasis of the policy transfer literature is on understanding the process by which policies and 

practices move from exporter to importer jurisdictions, especially the agents of policy transfer and the processes 

of decision making in the importer jurisdictions. With the lesson-drawing literature (Rose, 1991) the emphasis is 

to understand ‘the conditions under which policies or practices operate in exporter jurisdictions and whether and 

how the conditions which might make them work in a similar way can be created in importer jurisdictions’. In the 

lesson-drawing perspective, ‘the prime object is to engage in policy transfer – to use cross-national experience as 

a source of policy advice.” (STONE, 2001: p.8) 
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used in the development of policies, administrative arrangements, institutions 

and ideas in another political system. (DOLOWITZ e MARSH, 2000: p.5) 

 

Nessa linha, a partir de uma síntese da literatura internacional sobre policy transfer e 

policy diffusion, é apresentada uma definição possível de um processo importante associado a 

esses fenômenos - e que aqui nos interessa mais detidamente – a ideia de policy learning. Assim, 

a noção de “aprendizado” implica necessariamente no reconhecimento de que nesse processo 

de troca de experiências há modificações próprias relevantes quando, por exemplo, um país 

procurar absorver as experiências e lições de outros países: 

 

A mechanism whereby countries draw lessons, based on observation and 

rational assessment of efficacy, from other countries’ experiences, and then 

apply those experiences in their own context, quite likely with some 

modification in the process of institutional transplantation. (PAL, 2012: p.15, 

grifo nosso) 

 

Nesse sentido, ao aprofundar a reflexão sobre a terminologia associada ao debate de 

“aprendizado de políticas”, o estudo de Mesenguer (2005: p.71) aponta que é possível 

identificar na literatura internacional sobre “aprendizado de políticas públicas” uma longa lista 

de significados sobre o que seria “aprendizado”, a partir da qual é possível depreender alguns 

sinônimos, os quais nem sempre contribuem para uma clareza conceitual, sendo caracterizados 

por algum grau de ambiguidade, tais como: “social learning (Hall, 1993), political learning 

(Heclo, 1974), policy-oriented learning (Sabatier and Jenkins-Smith 1993), lesson-drawing 

(Rose, 1991), instrumental learning (May, 1992), and causal and diagnostic learning”.  

Nessa mesma linha de raciocínio, de acordo com Rose (1991: p.21-22, grifo nosso), 

lesson-drawing111 - ou “aprendizado de políticas públicas”, como nos referiremos a esse termo 

daqui em diante - pode assumir cinco formas distintas, a saber: cópia, quando todo um programa 

é adotado sem nenhum tipo de diferenciação; emulação, quando a adoção envolve algum grau 

de adaptação para as novas circunstâncias domésticas; híbridos, quando ocorre uma 

combinação de elementos de políticas de dois locais diferentes; síntese, quando acontece a 

combinação de elementos de políticas de três ou mais lugares diferentes; ou inspiração, quando 

há “estímulo intelectual” a partir do conhecimento de elementos de programas de políticas 

públicas em diferentes contextos, que são usados para produzir um novo modelo.112  

                                                           
111 O termo, ainda que não possua tradução exata para o português, aqui é entendido como “aprendizado”, 

interpretação também compartilhada por Porto de Oliveira e Pal (2018). 
112 No original: “while drawing on experience elsewhere as intellectual stimulus for what amounts to a new 

program is described as inspiration. (ROSE, 1991: p. 22). 
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 Especificamente acerca do aprendizado de políticas enquanto inspiração, Rose (1991: 

p.7) assinala que aprender a partir da experiência alheia é um processo inevitavelmente moldado 

por outros fatores, tais como poder político, opinião de experts e os valores dos policy-makers. 

Portanto, “lesson-drawing is instead both a normative and a practical activity. A lesson is an 

action‐oriented conclusion about a programme or programmes in operation elsewhere.” É 

importante assinalar, nesse contexto, que o processo de aprendizado de políticas é um ato 

voluntário (MESENGUER, 2005; ROSE, 1991), distanciado de outras práticas de difusão ou 

transferências de políticas que tem um componente de coerção ou imposição de 

condicionalidades: 

Learning, therefore, is a voluntary act. Governments confronted with the 

uncertainty of difficult policy decisions may find it relatively simple and 

inexpensive to gain new information simply by observing the results of 

particular policies in other countries. “Good” policies are then adopted only 

because politicians are persuaded that they are the best, not because they 

are imposed. The distinction between learning as a voluntary act and coercive 

mechanisms of policy diffusion should be, in principle, clear-cut. 

(MESENGUER, 2005: p.72, grifo nosso) 

 

 Assim sendo, um processo de aprendizado nesses termos significa uma busca por um 

programa ou política113 que seja realmente efetivo para o local onde será implantado, isto é, não 

se trata de uma réplica ou cópia acrítica, mas sim de conhecimento aplicado possível de ser 

transferido:  

A policymaker wants a programme that has a chance of being effective in his 

or her own country, and not an exact replica of a programme whose success 

elsewhere is no guarantee of successful importation. At the end of the process 

what is required is not descriptive detail but knowledge that can be 

transferred because it is both generic and applicable. (ROSE, 1991: p.20) 

 

Em suma, este campo de estudos específico, que na verdade representa uma subárea das 

investigações mais amplas sobre políticas públicas, está adquirindo crescente sofisticação e 

incorporando diferentes estratégias analíticas. Todavia, ainda há uma falta de diálogo e 

coordenação, o que gera uma profusão de terminologias e abordagens, como enfatizamos no 

início desta seção, buscando demarcar algumas definições essenciais para ajustá-las ao foco 

analítico desta tese.  

                                                           
113Segundo Dolowitz e Marsh (2000: p.12), ainda que praticamente qualquer coisa possa ser transferida de um 

sistema político a outra, é possível identificar oito categorias que facilitam a análise desse processo: “While almost 

anything can be transferred from one political system to another, depending upon the issue or situation involved, 

we identify eight different categories: policy goals, policy content, policy instruments, policy programs, 

institutions, ideologies, ideas and attitudes and negative lessons. These are essentially the same categories as in 

our earlier work but with minor modifications, the main of which is the distinction between policy (itself sub-

divided into policy goals, policy content and policy instruments) and programs.  In most conceptions of the policy 

transfer process, including our original typology, programs and policies are conflated into a single category. 
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Então, sob essa orientação teórica, a interação e a transferência de políticas não é um 

processo “total” e estanque, e pode haver uma combinação de processos e agentes em diferentes 

graus de transferência ou difusão. No caso em análise nessa tese, sustentamos que há maior 

proximidade conceitual com a ideia de “inspiração” como um tipo específico de “aprendizado 

de políticas públicas”, de acordo com a tipologia estabelecida por Rose (1991), em especial no 

âmbito da cooperação técnica estabelecida entre o MARE e a Grã-Bretanha, processo no qual 

constatou-se uma influência direta emanada da experiência de outro país em determinada área 

de política pública, mas cujo resultado concreto não foi exatamente igual ao de mera uma 

“cópia” do modelo original, comportando necessariamente variações e adaptações ao contexto 

local: 

Policy transfer is not an all-or-nothing process. While any particular case can 

involve a combination of processes and agents, there are basically four 

different gradations, or degrees, of transfer: copying, which involves direct and 

complete transfer; emulation, which involves transfer of the ideas behind the 

policy or program; combinations, which involve mixtures of several different 

policies; and inspiration, where policy in another jurisdiction may inspire 

a policy change, but where the final outcome does not actually draw upon 

the original. (DOLOWITZ e MARSH, 2000: p.13, grifo nosso) 

 

 Portanto, no caso da elaboração de um novo modelo de gestão pública levado a cabo 

pelo MARE que incorporou novos arranjos organizacionais e tecnologias gerenciais até então 

ausentes no Brasil e que foi em parte baseado na observação e no aprendizado de uma 

experiência internacional exitosa, fica patente que esta relação foi um caso de inspiração direta, 

segundo as definições teóricas acima discutidas. Essencialmente, ao se implementar as novas 

políticas ou projetos no país de destino, é preciso considerar um ponto crucial, isto é, levar em 

consideração que, ao se conceber algo novo, mas baseado em experiências externas, é inevitável 

promover uma adaptação às estruturas e interesses “locais”: 

 

The design, techniques and extent of policy implemented will be unavoidably 

shaped by local conditions of existing constellation of interests, entrenched 

institutional structures and political culture to the effect that hybridization, 

synthesis and modification is inevitable. (STONE, 2001: p.35) 

 

 Neste ponto, é essencial compreender que os países nos quais Bresser Pereira e a equipe 

do MARE buscaram referenciais para robustecer a proposta de Reforma brasileira possuem 

especificidades muito relevantes no campo da Gestão Pública, razão pela qual é importante 

mencionar a distinção de trajetórias do Brasil e de países desenvolvidos no que tange às práticas 

de reforma gerencial:  

Al contrario de los regímenes de Westminster, que aprendieron directamente 

de su experiencia y con un cierto nivel de efectos de contagio, el Brasil procuró 

conceptualizar y efectuar el cambio de la política de gestión pública bajo la 
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influencia de las prácticas internacionales exitosas. (GAETANI, 2000: p.8, 

grifo nosso) 

 

 Ademais, conforme já discutido no Capítulo 2, a equipe do MARE constituiu-se também 

na forma de uma comunidade epistêmica (HAAS, 1992). Essa característica mostrou-se 

também essencial no contexto da cooperação estabelecida com o Reino Unido, uma vez que 

esse grupo de profissionais caracterizado por conhecimento técnico específico e que 

compartilha ideias e crenças de políticas em comum seria uma ponte essencial para os projetos 

de cooperação estabelecidos no MARE ao também promover uma ligação estratégica com 

outras comunidades epistêmicas semelhantes no exterior:  

 
Lessons can be sought by searching across time and/or across space; the choice 

depends upon a subjective definition of proximity, epistemic communities 

linking experts together, functional interdependence between governments, 

and the authority of intergovernmental institutions. (ROSE, 1991: p.3, grifo 

nosso) 

 

 Por fim, é essencial reconhecer que no contexto de transferência/difusão de políticas, 

identificam-se grupos de atores que atuam como agentes fundamentais desse processo. No caso 

em análise nesta tese, conforme analisaremos na próxima seção ao discutir a cooperaão do 

MARE com a Grã-Bretanha, veremos que alguns atores específicos tiveram protagonismo 

nesse processo: ex-servidores públicos ingleses que passaram a atuar como consultores 

internacionais. 

In our initial conceptualization we identified nine main categories of political 

actors engaged in the policy transfer process: elected officials, political parties, 

bureaucrats/civil servants, pressure groups, policy entrepreneurs and experts, 

transnational corporations, think tanks, supra-national governmental and 

nongovernmental institutions and consultants. (DOLOWITZ e MARSH, 2010: 

p.10) 

 

 Logo, nota-se claramente que o MARE, ao elaborar uma nova proposta para reformar o 

aparelho de Estado do Brasil, valeu-se da observação e aprendizado de experiências 

estrangeiras mais avançadas em matéria de Reforma Gerencial. Após a concepção geral do 

modelo brasileiro, solidificado no Plano Diretor (BRASIL, 1995), o MARE celebrou parcerias 

e promoveu entendimentos que resultaram concretamente em acordos de cooperação técnica 

com alguns países, notadamente com a Grã-Bretanha e com a França. Essa abordagem de 

aprendizado com as políticas derivadas de experiências internacionais favoreceu sobremaneira 

a aproximação de comunidades epistêmicas semelhantes, promovendo uma integração 

sinérgica entre elas, movimento que teve influência relevante na Reforma Gerencial de 1995 e 

que contribuiu sobremaneira para integrar pioneiramente o Brasil no rol de nações em 

desenvolvimento que já iniciaram a sua reforma gerencial. 
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3.2 A cooperação britânica com o MARE   

 

 Após o final da elaboração e da aprovação do Plano Diretor (BRASIL, 1995), em 

setembro de 1995, foram definidas algumas iniciativas importantes de cooperação com o Reino 

Unido e com a França, especialmente. Conforme já destacado no Capítulo 2 desta tese, a 

formulação da Reforma Gerencial no Brasil ocorreu sob influência direta da experiência 

britânica (BRESSER-PEREIRA, 2010; PACHECO, 1999; GAETANI, 2005), sendo que alguns 

dirigentes do MARE estiveram naquele país no início de 1995 visitando agências e órgãos 

governamentais que estavam experimentando medidas de reforma gerencial semelhantes às que 

foram propostas posteriormente no Brasil.  

 Nesse contexto, é importante assinalar que, ao longo da trajetória das reformas 

administrativas no Brasil, o diálogo e a inspiração em experiências internacionais não é algo 

exatamente inédito ocorrido na Reforma de 1995, como Gaetani (2005) demonstrou ao analisar 

outros três casos de reforma administrativa ao longo da construção da burocracia nacional, nos 

quais se constatou também importantes influências externas, sempre relacionadas com o 

contexto do “espírito de época” em que ocorreram: 

 
Policy transference also took place but in different forms in all four episodes. 

Reformers were engaged in policy dialogue with the United States (first and 

second case), France (second and third case), and United Kingdom (second 

and fourth case). All the reforms were informed by the Zeitgeist of their 

times. The 1937 case was deeply influenced by the Brownlow report, by the 

Budgeting and Accounting Act of 1921, and by the Pendleton Act of 1893. The 

1967 case was influenced by the dissemination of Planning, Programming, 

Budgeting, and System (PPBS) ideas and also informed by debates that later 

resulted in the Fulton Report as well as by the modus operandi of the French 

fonction publique. The 1998 case benefited from a structured international 

dialogue with practitioners involved in the implementation of the Next 

Step agencies in the UK and in the dissemination of new public 

management ideas around the world. (GAETANI, 2005: p.41, grifo nosso) 

 

Desse modo, confirma-se a centralidade da experiência inglesa como fonte primordial 

de inspiração para a Reforma Gerencial de 1995, como já afirmado pelo seu principal 

formulador no Brasil: “Não aprendi a Reforma Gerencial com o Banco Mundial e Washington, 

mas a aprendi com Londres e o governo britânico”. (BRESSER-PEREIRA, 2010: p.197) Nesse 

sentido, a reforma empreendida pelos britânicos passaria a ser uma referência para o MARE a 

partir da identificação, por parte dos dirigentes do MARE após visitas iniciais, do potencial de 

aprendizado com as políticas e modelos organizacionais desenvolvidos por aquele país: 

 
Reforms in developing countries may be influenced by actions and strategies 

adopted by other nations. It is common to import ideas and practices from 

developed countries, and this strategy is probably driven by the assumption 
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that good practices and effective organizational structures are transferable 

across countries and societies. (HUQUE e ZAFARULLAH, 2014: p.17)  

 

Nesse contexto, a Grã-Bretanha, a partir de meados da década de 1980, formulou e 

implementou no governo central ações de reforma administrativa visando o enxugamento da 

máquina estatal e a melhoria dos serviços públicos com iniciativas de transferência e 

descentralização da gestão pública em direção às agências que passariam a operar com grande 

flexibilidade (agencification). Nesse âmbito, destaca-se o programa Next Steps, cujo processo 

de implementação iniciou-se em 1988, durou sete anos e produziu efeitos114 substanciais na 

estrutura do serviço público inglês ao separar115 as unidades operacionais dos centros 

formuladores de políticas dos ministérios. (JENKINS, 1998: p.206) 

 Tal programa desempenhou papel crucial na reforma gerencial britânica e sacramentou 

diversas outras ações e políticas anteriormente empreendidas pelos ingleses, dando início à 

transformação do serviço público ao promover uma reorganização estrutural com delegação de 

poderes e instituição de contratos de gestão. No centro desse modelo estavam as executive 

agencies, cujos princípios fundamentais eram a garantia da autonomia e da flexibilidade 

mediante comprometimento com maior grau de responsabilização na forma de metas e 

resultados. (BRESSER-PEREIRA, 1998a: p. 52-55; 2009: p. 221-224) 

Então, a partir da identificação desse exitoso experimento ne desenvolvimento de 

estruturas organizacionais efetivas no Reino Unido, já conhecido por Bresser Pereira ao 

reconhecer o Reino Unido como experiência gerencial paradigmática no setor público 

(BRESSER-PEREIRA, 2010) e após o desenho e aprovação do Plano Diretor (BRASIL, 1995), 

o Brasil passou a perseguir formas de engajar-se em uma a troca de experiências diretas entre 

os dois países em matéria de reforma administrativa, cuja parceria seria então essencial para 

ajudar a desenvolver melhor e implementar o modelo que estava sendo proposto no Brasil: 

 

He [Bresser] became very impressed, and he said, “I want to talk to these 

guys.” And he did it. They came here to talk to Bresser, to do some consulting. 

As he [Bresser] realized that the United Kingdom was the benchmark case, he 

went there and asked for help with the British corporations and he got some 

aid on that. He set up an agreement with the British Council here. They 

sent consultants here. Kate Jenkins, who worked with Margaret Thatcher, 

                                                           
114 Ao final da implementação do Programa Next Steps, que posteriormente foi complementado por outras 

iniciativas de reformas que não cabe a esta tese analisar, o Reino Unido passou a contar com informações, sistemas 

e orçamentos delegados a agências específicas e separadas da organização burocrática central do governo federal 

britânico sendo que, a partir de então, quase três quartos do funcionalismo público federal ficou alocado nas 108 

agências executivas, geridas sob contratos de gestão cujas metas e objetivos são de domínio público. (JENKINS, 

1998: p. 213) Ver também, sobre a reforma gerencial inglesa, Bresser-Pereira (1998a; 2009) 
115 Essa separação está no âmago dos princípios da NPM, conforme discutiremos no próximo Capítulo, 

aprofundando também a discussão sobre a diferença em relação ao modelo de reforma proposto pelo MARE. 
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came down here to assist him and his team. That’s how the thing had begun. 

(MARTINS, 2010: p.3, grifo nosso) 

 

 Assim sendo, aquele primeiro contato, conforme já descrito anteriormente, iniciou um 

contato direto importante que, a seguir, viria a solidificar uma parceria que estabeleceu valiosas 

pontes de cooperação, permitindo um aprendizado daquela experiência reformista por parte do 

MARE. Nesse contexto, como importante instrumento para viabilizar essa cooperação, 

destaque-se o papel desempenhado pelo British Council no âmbito da promoção e difusão de 

melhores práticas em governança pública: 

 

The British Council, which is primarily the cultural agency of the British 

government, has also been involved in promoting good government, either 

under the auspices of the aid ministry or on its own. […] the British Council 

organizes conferences and seminars, dispatches experts to help governments 

rethink their policies on government, and provides lecturers for discussions at 

colleges of public administration. (JENKINS e PLOWDEN, 2006: p.39-40) 

 

 Então, a partir disso, foram estabelecidas iniciativas de cooperação internacional para a 

Reforma Gerencial no Brasil. Em relação à construção de pontes de cooperação com a Grã-

Bretanha, houve ajuda externa do governo britânico, a qual possibilitou a transferência de know-

how e trouxe ao Brasil altos servidores britânicos116 aposentados (e que posteriormente 

iniciaram atividades117 de consultoria internacional para governos e organismos multilaterais) 

os quais estiveram diretamente envolvidos com a reforma gerencial naquele país, para fornecer 

subsídios ao MARE: 

Entre as muitas visitas que fiz em Londres naquele abril de 1995, a mais 

importante foi a realizada ao departamento de ajuda externa do governo 

britânico. Estávamos solicitando um projeto de assessoria e fomos, naquele 

dia, apresentá-lo à diretora da consultoria que o governo inglês estava 

pretendendo contratar para realizar este trabalho no Brasil. Kate Jenkins era 

uma inglesa bem-apessoada vivendo seus 50 anos. Alta servidora pública, 

ocupara diversas funções importantes, a última tendo sido a de coordenadora 

do programa Next Steps. Em seguida se aposentara, e então se dispunha a 

assessorar o Brasil, apoiada por seu colega e outro notável intelectual e 

servidor público aposentado, William Plowden. Estabeleci imediatamente uma 

boa relação com ela e com a excelente equipe de consultores ingleses que a 

acompanhou nos três anos seguintes. Nenhum deles era teórico. Eram todos 

homens e mulheres práticas, que haviam tido experiência recente na reforma 

                                                           
116Além da liderança de Kate Jenkins na equipe de consultores que assessoram o MARE, destaca-se também o 

papel desempenhado por seu colega, William Plowden, falecido em 2010: “From 1991, for 15 years, Plowden 

travelled the world advising worried and confused politicians grappling with the demands of modern government 

on how to organise the process of policy-making and decision-taking. He returned regularly to Peru, Mexico, 

Mozambique, Brazil and Russia, but became increasingly perturbed by the failure of the major aid donors to 

recognize the limitations of what they could do in support of better governance.” Fonte: 

https://www.theguardian.com/education/2010/jul/05/william-plowden-obituary 
117 The authors of this book have completed 50 or 60 assignments in some 30 different countries, working for 

DfID, the Foreign and Commonwealth Office, the World Bank, UNDP, USAID, the EU, the British Council, 

OECD, and the Commonwealth Secretariat. (JENKINS e PLOWDEN, 2006: p.83) 

https://www.theguardian.com/education/2010/jul/05/william-plowden-obituary
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gerencial britânica. Foram utilíssimos. (BRESSER-PEREIRA, 2010: p.190-

191, grifo nosso) 

 

 Aqui, o ministro destaca a importância do auxílio britânico, ressaltando o papel 

protagonista de uma antiga servidora inglesa que liderou um relevante programa da reforma 

gerencial britânica e que, já na condição de profissional aposentada, tornou-se consultora e 

passou a interagir com os reformistas brasileiros de modo mais regular a partir de um primeiro 

contato com o país:  

As missões de cooperação foram muito importantes. Quando eu fui à 

Inglaterra, já havia a ideia de uma assistência, um sistema de ajuda que os 

países ricos dão a países em desenvolvimento. Então eu fui lá, conversei com 

eles, conheci a Kate Jenkins, uma alta servidora do governo inglês que tinha 

gerido a primeira instituição que foi produto da Reforma Gerencial inglesa, 

que é um programa chamado “Next Steps”, em 1987.  Em julho de 1995, a 

Jenkins [na condição de uma consultora privada, pois nessa época já não estava 

mais no governo, paga pelo governo inglês] veio com um grupo de consultores 

e fizeram um seminário durante uns dois ou três dias, muito interessante. E 

depois disso ela passou a vir sistematicamente para dar consultoria para a 

Reforma. (Bresser-Pereira, entrevista, 2013) 

 

 Desse modo, fica claro que as movimentações do MARE in loco para conhecer a 

experiência britânica, a vinda dos ingleses para participarem em seminários e visitas ao Brasil, 

e, especialmente, o engajamento pessoal do Ministro Bresser Pereira na construção de pontes 

de contato com esses ex-servidores britânicos e a equipe do MARE foi determinante para 

preparar o terreno para um programa de cooperação mais bem estruturado e com objetivos 

claros, atestando a determinação do MARE e da administração Cardoso em engajar-se em um 

processo de aprendizado mais profundo e contínuo com os britânicos, como afirmam dois 

britânicos envolvidos diretamente nesse processo: 

 

To establish a programme or project, ‘governance’ advisers, or their 

equivalent, talk in varying degrees of detail and depth to representatives of 

recipient governments about needs and priorities as seen locally. This activity 

is normally undertaken by a series of visits from the local or main office. At 

best there will be several meetings to discuss proposals. […] Some 

programmes of reform are better structured. They may have been based on 

previous in-depth exchanges, such as a series of seminars, visits and 

discussions which have provided a recipient country with a clear programme 

of their own and ideas on the advice and support they might need which they 

have been able to specify in precise terms. Thus, part of the modernization 

programme in Brazil of the Cardoso administration, during its first term, was 

based on a decision to set up new federal agencies after extensive investigation 

of different models. The Brazilian minister concerned knew exactly what 

he wanted. (JENKINS e PLOWDEN, 2006: p.69-70) 
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 Um servidor envolvido no processo com os cooperantes relata que o MARE passou 

então a receber equipe lideradas pelos britânicos, com Jenkins à frente118, e salienta que essa 

interação era fundamentalmente baseada em uma assessoria permanente fundamentada em 

troca de experiências de e know-how, no formato de treinamentos e seminários para a equipe 

de Bresser Pereira, sendo que não houve apoio financeiro por parte dos ingleses para os projetos 

desenvolvidos:  

No caso do Reino Unido, que a gente recebeu uma equipe maior, que era a 

Kate Jenkins e uma outra colega dela. Num primeiro momento vieram mais, 

vieram uns cinco, deram seminários. E eles apoiaram só nessa parte, com 

apoio, seminários, uma troca de experiências muito rica. Mas apoiando 

mesmo financeiramente não que eu saiba. Eu participei inclusive da 

negociação, e a ideia era que o apoio fosse realmente de assessoramento, para 

receber periodicamente a Kate Jenkins e a Karen Caines. (ENTREVISTADO 

n°1, grifo nosso) 

 

 No desenrolar do processo de absorção de experiências e promoção de diálogo 

internacional com o aprendizado das políticas de reforma praticadas no Reino Unido, é 

interessante notar que os servidores do MARE notaram distinções fundamentais entre os dois 

casos como, por exemplo, entre o processo de decisão e implementação da política de reforma 

conduzida no Brasil e o modus operandi da reforma britânica sob a liderança decidida de 

Margaret Thatcher. Nesse sentido, a partir da identificação de distinções essenciais entre os dois 

contextos e da consequente necessidade de adaptação das novas ideias e projetos a serem 

implantados no Brasil, compatibilizando-os às limitações e especificidades do contexto 

brasileiro, ficaria também explicita uma das dificuldades119 fundamentais que a equipe do 

MARE enfrentou ao longo de todo o processo de elaboração e implementação da Reforma 

Gerencial: 

 [...] a grande diferença que a gente sentia, do programa de cooperação com 

o Reino Unido, porque a Kate [Jenkins] comentava com a gente como era o 

esquema lá da Thatcher: a Thatcher quando assume, criou um grupinho muito 

pequeno, muito parecido com o que a gente teve [no MARE], comandado por 

um executivo, Derek Rayner, vindo do setor privado, de uma loja de 

departamentos. [...] E [no MARE] tinha lá meia dúzia de gatos pingados, que 

éramos nós. E [no Reino Unido], o negócio era simples: eles iam aos 

ministérios, e diziam “Olha, tem que fazer isso, isso e isso”. E eles saiam de 

lá, e a Thatcher ligava para os ministros: “Olha, essa turma que foi aí é para 

valer!” Quer dizer: tinha chancela, a coisa efetivamente era bancada! 

(ENTREVISTADO n°1, grifo nosso) 

                                                           
118 Jenkins foi responsável, na Inglaterra, pelo Programa Next Steps. Para mais detalhes sobre este programa e 

sobre o papel dela na reforma inglesa, consultar Bresser Pereira e Spink (1998). Além de Kate Jenkins, segundo 

relatos colhidos nas entrevistas, houve a presença nas missões de cooperação com o MARE de outra importante 

ex-servidora inglesa, Karen Caines, que desempenhou um papel igualmente central no Programa Next Steps que 

integrou a reforma gerencial britânica: “[...] Karen Caines was later a principal author of the Next Steps Report 

who was to join the Efficiency Unit at a critical time, was part of the central team”. (JENKINS, 2008: p. 50) 
119 Trata-se do apoio incerto e muitas vezes reticente do líder máximo do Governo e do seu entorno em relação à 

reforma gerencial, conforme discutido no Capítulo 2. 
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 Assim sendo, o depoimento acima ilustra claramente uma diferença fundamental entre 

as duas experiências: no Reino Unido a implementação das políticas de reforma era mandatória 

e contou com o engajamento direto do líder do governo. No Brasil, dependeu fortemente de 

persuasão até mesmo no núcleo duro do poder e a implementação passou a ser voluntária, no 

caso de agências executivas e OSs, que eram os projetos inspirados no caso britânico, mas a 

instituição que mais se aproximava das OSs no sistema inglês, os quangos, eram bastante 

diferentes. Não havia, portanto, correspondência no sistema inglês às OSs que representaram a 

grande novidade organizacional da reforma brasileira. (BRESSER-PEREIRA, 1998a; 2009; 

2010) 

 Portanto, a cooperação que o MARE foi capaz de estabelecer com os britânicos 

representou uma dimensão internacional central da Reforma Gerencial, uma vez que esse 

suporte auxiliou diretamente no fornecimento de informações estratégicas em matéria de 

Reforma do Estado emanadas diretamente de ex-funcionários do governo inglês que, ao longo 

do processo de cooperação, estiveram fortemente presentes na rotina do MARE, como fica 

bastante explícito nesse depoimento: 

 
A cooperação com o Reino Unido foi importante porque foi a consultoria do 

dia-a-dia. A cada três meses a Kate Jenkins estava aqui [em Brasília], trazendo 

gente, dependendo da necessidade. Ela veio muitas vezes ao Brasil. Ela vinha 

junto com a Karen Caines, eram como se fossem da equipe do MARE 

mesmo, e sempre apontando os caminhos, deram uma orientação efetiva para 

o grupo, que era sobretudo o grupo da Secretaria da Reforma do Estado (SRE). 

(ENTREVISTADO n° 11, grifo nosso) 

 

 Em termos concretos, o aprendizado internacional com os britânicos deu-se, entre outras 

áreas, especificamente sobre o objetivo fundamental da publicização dos grandes serviços 

sociais (BRASIL, 1995) através das Organizações Sociais (OSs). Nesse sentido, acerca da sua 

implementação em unidades pioneiras, a cooperação com os britânicos foi especialmente 

relevante: a consultora chefe que esteve várias vezes no Brasil esteve diretamente envolvida na 

Reforma Gerencial britânica, com o programa Next Steps120. 

 

Sob o apoio e a assessoria da Kate Jenkins, que nos apoiava muito 

trazendo a experiência do Reino Unido, a gente começou a fazer um 

plano de implementação da reforma, tentando dar um tom gerencial, 

estabelecendo metas, para fazer as a agências executivas, as 

organizações sociais. (ENTREVISTADO n°1) 

 

                                                           
120 De acordo com Saint-Martin (1998): “The Next Steps initiative was based on ideas developed by three officials 

working in the European Union (Jenkins, Caines, & Jackson, 1988). One of these officials (K. Jenkins) left the 

government and moved into management consultancy. 
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  Considerando que as Organizações Sociais no Brasil receberam também forte 

inspiração dos QUANGOS que foram implantados no Reino Unido (BRESSER-PEREIRA, 

2009), essa proximidade dos modelos e a presença de profissionais com expertise específica 

nesse âmbito ajudou os encarregados do projeto no MARE a melhor dimensionar as 

dificuldades dessa implementação no Brasil, fator importante que proporcionou maior 

“realismo” e auxiliou diretamente na redefinição de alguns parâmetros sobre esse tema: 

 

Initially, the goals were very ambitious. At the beginning. We were talking 

about in one or two years to set up around 80 social organizations. When I 

arrived and saw the difficulties, I said, if we set up half a dozen that’s fantastic. 

That’s the new rule. I had a lot of support from the consultants, Kate Jenkins 

in particular. She was a good friend and adviser. She agreed with me. She was 

a consultant to the Ministry, and she agreed with me and said “It is more 

complicated than we thought at the beginning, so we’ve got to revise this goal. 

Six or seven, that’s OK.” (MARTINS, 2010: p.9) 

 

 Todavia, ainda que tenha havido uma revisão dos objetivos em relação ao número de 

Organizações Sociais a serem implementadas durante o período em que o MARE operou, um 

servidor que atuou diretamente nesse projeto e que teve contato com Jenkins salienta que, 

apesar do baixo número de OSs que entraram no cálculo, houve avanços no aperfeiçoamento 

do conceito: 

[…] from the U.K: she [Jenkins] was quite prestigious and Bresser was very 

concerned with what Kate Jenkins was thinking about, the whole process. We 

worked together very closely and she agreed. So actually we did six—at that 

time we did three; the other three were created when Bresser was the minister 

of science and technology. But we succeeded in proving the concept—it works, 

it can be done. That was a very good thing. (MARTINS, 2010: p.10) 

 

 Em suma, uma dirigente do MARE afirma que a cooperação estabelecida com os 

ingleses também agregou maior legitimidade para a Reforma Gerencial brasileira ao agregar 

credibilidade internacional ao projeto, uma vez que o prestígio decorrente do sucesso emanado 

da experiência britânica seria um escudo importante em defesa das propostas inovadoras que 

traziam forte desconfiança à época, em especial dentro do Governo federal brasileiro, como já 

analisado no Capítulo 2:  

[...] Eu acho que o papel do MARE em trabalhar na agenda fiscal e ao mesmo 

tempo anunciar o “novo” permitiu que o olhar para o “novo” não fosse visto 

como uma poesia sem compromisso com a realidade que estávamos vivendo. 

E inclusive o fato da cooperação com os ingleses, que eram insuspeitos de 

serem irresponsáveis. (ENTREVISTADO n°4) 

 

 Nessa linha de raciocínio, um servidor do MARE afirma que essa busca por associação 

com experiências internacionais bem-sucedidas e que afastavam suspeições foi 

deliberadamente buscada pelo ministro Bresser em uma tentativa de tornar a reforma brasileira 
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mais difundida e conhecida também em fóruns internacionais, o que, segundo esse relato, 

acabou por incluir o caso do Brasil em uma pesquisa da OCDE sobre gestão pública: 

 

É importante ter em mente que, para o Bresser, era importante ter esse diálogo 

internacional, por uma questão de reconhecimento, para conseguir melhor 

trânsito internacional: ele queria essa vinculação internacional, divulgando a 

Reforma Gerencial nos organismos internacionais e nas comunidades de 

pesquisa acadêmica. Ele lutou por isso. Lembro-me de ter trabalhado em um 

relatório para a OCDE que apresentava um balanço das iniciativas em gestão 

pública dos países membros e o Brasil foi especialmente convidado a participar 

com um capítulo, mesmo sem ser filiado à organização. (ENTREVISTADO 

n°2) 

 

 Ademais, para além de reforçar as credenciais internacionais do Brasil em um momento 

global de grande efervescência das ideias da New Public Management em que muitos países 

empreendiam reformas gerenciais (KETTL, 1998), o contato direto com representantes de um 

país mais avançado no assunto propiciou aos servidores do MARE um maior amadurecimento 

de ideias sobre essa transição paradigmática internacional no campo da Administração Pública, 

despertando a equipe do MARE para a necessidade de construção desse novo modelo no Brasil 

ao mesmo tempo em que o interesse intelectual pelo tema ganha força a partir do aprendizado 

emanado da influência britânica: 

 

E aí vem a equipe que à época estava assessorando a Thatcher no gabinete de 

reforma. Inclusive a pessoa que esteve à frente disso [no Reino Unido], que era 

a Kate Jenkins, e ela passa um ano, dois anos com a gente. Ela vinha ao Brasil 

com muita frequência, trazendo um pouco dessa experiência do Reino Unido.  

Aí a coisa caiu como uma luva. Inicialmente havia essa percepção da 

insuficiência do modelo burocrático e pouca percepção do que seria esse 

“novo”. E esse “novo” começa a ser construído a partir dessa identificação das 

limitações e dessas influências, e aí a gente começa a ter maior vigor na 

literatura e nas experiências internacionais. E aí a gente começa também a 

estudar muito essas novidades todas. (ENTREVISTADO n°1) 

 

 Em síntese, os depoimentos de envolvidos no processo de cooperação do MARE com a 

Grã-Bretanha deixam claro que os consultores britânicos tiveram um papel-chave naquele 

contexto, constituindo-se em atores fundamentais para a difusão das práticas e conceitos a 

serem adaptados no Brasil e agentes fundamentais que propiciaram o “aprendizado de políticas” 

através do compartilhamento de experiências e troca de expertise em matéria de reforma 

gerencial. Ademais, o apoio britânico foi também essencial para treinar o próprio pessoal do 

MARE nos marcos das inovações gerenciais e sua difícil implementação via adesão voluntária 

pelos órgãos pioneiros a abraçarem a causa, além de facilitar a luta por reconhecimento dentro 

do governo, trazendo também maior reconhecimento internacional às propostas, como sintetiza 

Gaetani:  
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MARE counted on the important institutional support of the British technical 

cooperation to train their own personnel and to persuade the intermediate 

managers of the organizations that were candidates to be “converted”. The 

British involvement was important for three reasons. First, it lent an 

international imprimatur to MARE’s proposal and paved the way for 

international recognition. Second, it helped MARE in the permanent cajoling 

and persuading activities required from MARE’s officials. Third, it 

empowered Bresser Pereira’s internal struggle for recognition within the inner 

circle of Cardoso’s government. (2005: p. 276) 

 

 Todavia, há também aspectos limitantes nesse processo de transposição de experiências 

e modelos de políticas que precisam ser reconhecidos, uma vez que há uma tendência genérica 

de oferecer aconselhamento baseado em melhores práticas ou modelos bem sucedidos em um 

contexto, mas que não necessariamente fazem sentido total no novo ambiente onde são 

recepcionados:  

 […] it is becoming increasingly clear that policymakers, at both the national 

and international levels, are relying on the advice of consultants, whether 

individuals or firms, who act as policy experts in the development of new 

programs, policies and institutional structures. Their role is particularly 

important because they tend to offer advice based upon what they regard as the 

“best practice”, often paying little attention to the particular context in the new 

political system. (DOLOWITZ e MARSH, 2000: p.10, grifo nosso) 

  

 Com isso em mente, fica bastante nítida essa limitação ao analisarmos esse depoimento, 

que aponta para o protagonismo e para a confiança que a consultora chefe britânica desfrutava 

no MARE, porém reconhece explicitamente a falta de conhecimento do contexto local da 

administração brasileira por parte de Jenkins, o que certamente representa uma insuficiência no 

processo de aprendizado de políticas: 

 
A Kate Jenkins, sem medo de exagerar, tinha quase uma função executiva no 

MARE: ela vinha a cada dois meses, conversava com a gente, passava algumas 

orientações, e quando ela voltava, ela cobrava: ela tinha um protagonismo 

nessa coisa, ela tinha muita proximidade, o Bresser tinha uma admiração muito 

grande por ela, e a Ângela também, então ela tinha meio que “carta branca”. 

Ela dava as orientações e de certa forma funcionava quase que como uma 

dirigente. Mas às vezes faltava um pouco a ela o conhecimento da realidade 

da administração pública brasileira. (ENTREVISTADO n°1) 

  

 Nesse caso, fica claro que nos processos de difusão que resultam em aprendizado de 

políticas públicas, é preciso considerar a necessidade de adaptação aos novos contextos, ainda 

que os profissionais envolvidos nessas ações desfrutem de prestígio advindo da expertise das 

melhores práticas de políticas em suas áreas de atuação:  

Esses grupos de profissionais estão constantemente rastreando políticas e 

melhores práticas em todo o mundo, que podem ser usadas em projetos 

maiores. No entanto, para torná-los aceitáveis para grupos heterogêneos, 

alguns tipos de tradução e simplificação são necessários. Essas “melhores 

práticas” as vezes são compartilhadas sem um contexto, às vezes produzindo 
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transferências incompletas e inadequadas. (PORTO DE OLIVEIRA e PAL, 

2018: p.209)  

 Nesse sentido, as limitações advindas das diferenças entre o modelo administrativo 

brasileiro e o britânico tornam-se nítidas. Aqui, um servidor do MARE deixa claro que o apoio 

dos britânicos dava-se essencialmente através da absorção da experiência estrangeira, uma vez 

que as diferenças com a administração pública do Brasil eram grandes e a cooperação foi útil 

no sentido de aconselhamento sobre como proceder com os obstáculos e com a implementação 

dos novos modelos institucionais da Reforma Gerencial: 

 

I think our advancement was good in the development of methods and 

instruments. Part of this work was performed with the support of 

international consultants. During that period, we had an agreement for 

technical support from the United Kingdom. This support was mostly for 

their experience, because the specificities of Brazil were quite different 

from those of the UK. We had a discussion of their experiences and consulting 

support in how to deal with obstacles and implementation. (FERNANDES, 

2010: p. 13, grifo nosso) 

 

 Dessa maneira, fica nítido que o aprendizado com as políticas inglesas especialmente 

através do intercâmbios com os consultores foi relevante para adquirir melhores noções sobre 

métodos e técnicas para implementar projetos da reforma gerencial através de flexibilizações 

na gestão de organizações públicas. Todavia, é importante salientar, como mostra esse 

depoimento, que o papel da consultoria inglesa apareceu mais claramente na parte de 

acompanhamento de todo o processo e na estratégia a ser desenvolvida pelo MARE, sendo que 

a etapa de execução mais direta dos projetos ficou a cargo de unidades piloto: 

 
Para nós no MARE a cooperação com os ingleses foi muito importante em 

termos de estratégias para avançarmos nas flexibilizações. Eu acho que, na 

realidade, a grande contribuição veio dos projetos-pilotos. E eles [ingleses] nos 

deram muita orientação de coisas que seriam necessárias para promover a 

flexibilização. A Kate [Jenkins] foi mais na cobrança e na estratégia. Mas 

“o que fazer” foi muito mais nas unidades piloto. Isso tanto nas OSs como nas 

agências executivas. Era gente muito interessante. E não era gente do governo 

inglês da época, eram consultores, gente que havia trabalhado nessa mudança 

no Reino Unido. Tivemos uns sete consultores. (ENTREVISTADO n°11, grifo 

nosso) 

 

 Portanto, o MARE plenamente foi capaz de estabelecer pontes de cooperação com os 

britânicos em matéria de Reforma Gerencial, canalizando para o Brasil práticas, técnicas e 

métodos a partir do aprendizado direto com as políticas reformistas praticadas no Reino Unido. 

Para tanto, apropriou-se de um conhecimento prático que auxiliou diretamente na melhor 

formatação e adaptação de algumas das novas estruturas organizacionais oriundas do desenho 

proposto no Plano Diretor (BRASIL, 1995), absorvendo diretamente a experiência 
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internacional do reformismo britânico através das missões técnicas integradas por uma equipe 

de experientes ex-servidores que passaram a atuar no papel de consultores internacionais. 

 

3.2.1 Cooperação do MARE com outros países 

 

 O MARE estabeleceu pontes de diálogo, aprendizado e cooperação com outros países 

para além do Reino Unido, como a França. Nos dois casos, houve um acordo formal de 

assistência técnica dos respectivos governos que Ângela Santana, com sua experiência na 

CAPES, se encarregou negociar. Entretanto, a assistência francesa foi menos bem-sucedida em 

termos gerais do que a britânica porque, conforme Bresser-Pereira (1998a) assinalou, a França, 

naquele momento, não havia ainda iniciado sua Reforma Gerencial, e seu sistema burocrático 

tinha grande prestígio. Os representantes franceses também se aperceberam que suas ideias não 

tinham a mesma receptividade que as britânicas. O ministro, em algumas ocasiões, argumentou 

com os franceses que seu papel fundamental era nos ajudar a montar o “núcleo estratégico do 

Estado” – um conceito central do Plano Diretor. Para esta tarefa nenhum país era mais 

capacitado do que a França.  

 Devido à escassez de documentos que detalhem sobre esses processos de cooperação 

internacional, as entrevistas em profundidade amplamente utilizadas nessa tese e alguns 

documentos produzidos pelo MARE apontam também para um outro país que teve relevância 

em âmbito internacional para a Reforma Gerencial, especialmente em razão do aprendizado em 

programas de treinamento e capacitação para servidores públicos: a França. 

 

O governo da Inglaterra tem oferecido assistência técnica ao MARE na 

formulação de estratégias e planos para a reforma administrativa e na 

elaboração deste programa [em parceria com o BID]. Adicionalmente, está 

contemplada a continuação deste apoio durante a execução do programa 

proposto. O governo francês, por sua vez, oferece apoio técnico à capacitação 

de funcionários do MARE. Tem recebido na França servidores públicos e 

enviado técnicos ao Brasil para realizar seminários sobre a modernização do 

Estado. (MARE 1998b: p21) 

  

 Conforme já discutido ao final do Capítulo 2, a ENAP teve um papel estratégico na 

Reforma Gerencial e buscou moldar sua identidade de modo a contemplar na sua nova missão 

os objetivos do Plano Diretor (BRASIL, 1995). Então, reformulou sua política de capacitação 

ao abranger novos conteúdos gerenciais em suas plataformas de treinamento dos servidores 

públicos (PACHECO, 2002b). Para tanto, valeu-se também de um instrumento de aprendizado 

com experiências internacionais, em especial com a França, país com o qual estabeleceu diálogo 

e intercâmbio na área de capacitação com vistas à promoção de uma cultura de mudanças na 
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administração pública, conforme é descrito em um relatório do ENAP que informa sobre as 

atividades de cooperação com a França desenvolvidas entre 1997 e 2005, e que nomeia alguns 

especialistas franceses em setor público e as diretrizes que orientaram esse programa de 

cooperação: 

Durante o ano 1997, a ENAP contou com a importante colaboração de 

especialistas do setor público francês no âmbito do Acordo Brasil-França para 

a Reforma do Estado e Modernização da Administração Pública. Graças à 

excelente colaboração e às recomendações dos especialistas do Governo 

francês Philippe Blumenfeld, Jacques Bec, Geneviève Jouvenel e Jeanne 

Penaud, a ENAP conseguiu delinear a cooperação com a França para os anos 

1998 e 1999, privilegiando as áreas de engenharia de formação, engenharia 

pedagógica e gerenciamento, [...] favorecendo assim o desenvolvimento de 

uma cultura de mudança. As ações de capacitação foram concebidas para 

incentivar o profissionalismo e o desenvolvimento de novas competências, 

levando-se em conta as necessidades de aperfeiçoamento do pessoal da Escola, 

as condições, realidades e práticas de trabalho, dificuldades e desafios 

profissionais. A cooperação ENAP-França foi desenvolvida conforme estas 

orientações, em estreita colaboração com os especialistas franceses. Assim, 

as ações de capacitação foram implementadas de 1998 a 1999 nas áreas de 

capacitação de consultores-educadores, formação de formadores e 

gerenciamento. (Relatório de atividades da cooperação ENAP-França entre 

1997-2005: p.2, grifo nosso) 

 

 Nesse sentido, visando claramente uma mudança de orientação da linha de pensamento 

e ação da ENAP sob o comando do MARE, foi estabelecido um firme distanciamento da 

tradicional inspiração da ENA Francesa (escola de forte perfil elitista e corporativista que forma 

quadros dirigentes do Estado francês), que historicamente assinalou a Escola brasileira. Logo, 

deliberadamente por parte da direção da ENAP passou-se a promover uma aproximação com 

um centro de formação e capacitação do governo francês, vinculado ao Ministério da Economia 

daquele país, com o objetivo de absorver experiências e novos aprendizados a partir de uma 

perspectiva mais gerencial e menos burocrática, trazendo ao Brasil cursos121, formações e 

conteúdo baseados na experiência francesa, conforme esclarece uma dirigente da Escola: 

                                                           
121 O Relatório de Atividades de Cooperação ENAP-França detalha três cursos específicos com esse enfoque 

realizados na ENAP por especialistas franceses: “O curso do Sr. Philippe Blumenfeld, realizado de 27 a 30 de abril 

de 1998, sob o tema “Formação de Formadores”, dirigiu-se a 12 servidores da ENAP, em especial aos 

coordenadores gerais e coordenadores de cursos da DEC. Tratava-se de analisar a necessidade de capacitação dos 

serviços do Ministério da Saúde, a pedido deste, e de ensinar aos alunos noções de elaboração e negociação dos 

planos de formação e dispositivos de monitoramento e avaliação das formações propostas. O curso do Sr. Jacques 

Bec, realizado de 21 a 25 de setembro de 1998, contribuiu para o fortalecimento da qualidade da engenharia de 

formação de funcionários da DEC, que não tinham assistido ao primeiro curso de 1997. Nesta ocasião, o Sr. Bec 

capacitou um grupo de 13 servidores “multiplicadores” da ENAP, encarregados da reprodução do curso interna e 

externamente. O Sr. Blumenfeld voltou a ENAP, no período de 21 a 25 de setembro de 1998, para concretizar a 

segunda parte do curso “Formação de Formadores”. Na ocasião, trabalhou o plano de formação da ENAP, com a 

participação de 6 (seis) servidores da Escola, focalizando três aspectos: análise das necessidades de formação, 

elaboração de planos de ação em matéria de capacitação e formulação de termos de referência o desenvolvimento 

das ações de capacitação. Estes temas foram trabalhados em quatro projetos estratégicos da Escola, identificados 

por meio da metodologia Balanced Scorecard: implementação da gestão da informação gerencial; implementação 

da função do “mercado” (concorrência); aumento da satisfação dos clientes; melhoria da comunicação e da imagem 
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[...] eles [franceses] vieram bastante, vieram muito [ao Brasil], para fazer 

seminários. Isso durou até 2002, não foi só no período do Bresser, acho que 

continuou. A tradição seria cooperar com a ENA francesa, mas não nos 

interessava, para mim não me interessava nada a ENA e eu descobri lá [na 

França] o “Service Interministeriale de Formacion a la Organizacion et du 

Management (SIFOM), que era um Centro de Formação, vinculado ao 

Ministério da Economia, Finanças e Indústria da França, que era então o 

Centro de Formação lá dentro que fazia formação gerencial para servidores, 

que era exatamente o que nos interessava na ENAP. Então, toda agenda de 

cursos deles nos interessavam por que eram os cursos que falavam o que é 

gerenciamento no setor público, o que é trabalho de equipe, o que é gestão de 

resultados, como fazer um painel de controle, como monitorar resultados, 

como engajar todos, como dar feedback etc. Eram esses temas que eles tinham 

no catálogo e que nos interessavam. (ENTREVISTADO n°10) 

 

 Para além dessa inspiração e aprendizado do MARE junto ao governo francês, destaque-

se também um intercâmbio baseado em ideias e seminários, que fortaleceu a cooperação, e 

ainda o papel de liderança desempenhado uma servidora francesa, Geneviève Jouvenel, que 

exercia à época a função de coordenadora do SIFOM Francês122, e que esteve acompanhando 

pessoalmente a direção da ENAP no Brasil e colaborou diretamente no processo de 

transformação institucional da Escola, estreitando laços possibilitando um aprendizado sobre 

as novas diretrizes que então se buscava implementar no âmbito da Reforma Gerencial: 

 
E aí então tanto a gente mandava algumas pessoas da ENAP fazer cursos lá, 

alguns funcionários foram e eles vinham, então eles mesmos animavam 

seminários, davam cursos com pessoas de todos os Ministérios e gente da 

ENAP também e tinha mais um outro papel: a Geneviève Jouvenel que 

chefiava a cooperação, ela era uma espécie de coach para mim: ela vinha 

e acompanhava o que a gente estava fazendo de transformação 

institucional da própria ENAP e ela sempre dizia que adorava essa 

cooperação com a ENAP, porque a cada vez que ela voltava o que tinha sido 

combinado estava sendo implementado e os resultados eram visíveis. Então, 

era importante esse trabalho de acompanhamento e para nós foi incrível ter 

essa oportunidade de ter profissionais internacionais da mais alta qualidade 

acompanhando o trabalho institucional. E para isso a gente teve algumas 

ajudas: a Geneviève em especial foi uma dessas, muito próxima de nós da 

ENAP. (ENTREVISTADO n°10, grifo nosso) 

  

 Em suma, a cooperação que o MARE e especialmente a ENAP estabeleceram com os 

franceses foi relevante em matéria de capacitação profissional para o setor público e resultou 

em aprendizados inclusive para os próprios dirigentes da ENAP que foram retransmitidos aos 

professores da Escola, suprindo lacunas de conhecimento ao cooperar em áreas de expertise 

dos franceses: 

                                                           
institucional. Esta capacitação foi importante para o desenvolvimento de uma nova competência no corpo técnico 

da DEC, tendo habilitado os servidores à análise das necessidades e formulação de planos de capacitação.” (p.3) 
122 Destaque-se que o relatório citado acima aponta que houve também a ida de servidores brasileiros para a França 

para receberem treinamento nessa área: “Com relação à capacitação do pessoal da Escola, 05 (cinco) funcionários 

da ENAP participaram de cursos no Secteur Interministériel de Formation à l´Organisation et au Management-

SIFOM/Paris, nas áreas do gerenciamento, condução de mudanças e avaliação das ações de capacitação. (p.3-4) 
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[...] realmente tivemos muita contribuição dos franceses, que de fato são muito 

bons na questão da capacitação profissional. Os ingleses são também, eles tem 

uma formação teórica nisso que, de fato, nem eu e nem a Regina [Pacheco] 

tínhamos. A gente tinha a visão do conteúdo, mas da forma da questão didática, 

pedagógica etc, eu não tinha essa formação. Nós não tínhamos essa bagagem, 

e a gente começou a se preocupar e aí os franceses nos ensinaram muita coisa. 

Aí a gente começou a melhorar, repassar isso para os professores da ENAP. 

(ENTREVISTADO n°6) 

 

 Ademais, para além dos casos de cooperação internacional com Reino Unido e com a 

França, que concretamente trouxeram para o MARE e para o governo brasileiro da época 

relevantes aprendizados de políticas, práticas e formatos organizacionais implementados em 

outros contextos nacionais, verifica-se também que durante o funcionamento do MARE houve 

também contatos internacionais pontuais com algumas outras nações. Nesse contexto, o diálogo 

de aprendizado que o MARE estabeleceu com outros países foi especialmente importante 

porque também auxiliou, em alguma medida, a aumentar o conhecimento de outros players do 

governo brasileiro em relação às ideias e práticas da Reforma Gerencial, uma vez que dirigentes 

do MARE passaram a enviar sistematicamente oficiais do governo brasileiro também ao 

exterior para observarem diretamente algumas experiências gerenciais em curso no setor 

público, visando diminuir resistências e buscando também apoio para implementar projetos no 

Brasil: 

Tinha muita resistência do Planejamento, da Fazenda e Casa Civil. E daí eu 

mandei gente deles para a França, e todos eles voltaram encantados com o 

contrato de Gestão. A postura deles mudou. Foram os Secretários que a gente 

enviou, foram os Secretários do Orçamento, do Tesouro Nacional, e gente da 

Casa Civil também, foi o [?] Varanda, que era do Banco Central e era uma 

interlocução importante do MARE com a Casa Civil, no dia a dia. E eu mandei 

um grupo também para os EUA, o Pedro Farias foi junto com esse grupo. Era 

um órgão do governo dos EUA onde eles compravam tudo, faziam uma grande 

licitação, e aí eles competiam com as próprias operadoras na oferta desses 

serviços para os demais órgãos públicos. E nós pegamos esse exemplo para 

fazer no Brasil, para mostrar o que era a competição administrada. E nós 

fizemos uma unidade piloto aqui. (ENTREVISTADO n°11, grifo nosso) 

 

 Assim, percebe-se nitidamente que houve, por parte do MARE, uma estratégia de 

utilizar o conhecimento e a aprendizado com experiências internacionais exitosas em matérias 

de reforma do Estado também para ajudar a minimizar resistências e trazer novas informações 

sobre o assunto para o governo brasileiro, visando fomentar o intercâmbio de projetos ao 

mesmo tempo em que buscava engajar outros atores fundamentais para o andamento das 

propostas em âmbitos institucionais não tão favoráveis aos objetivos da Reforma Gerencial. 

 Ademais, para além dos países já mencionados, um ex-servidor da Secretaria da 

Reforma do Estado do MARE aponta também um contato internacional com um profissional 

canadense que ofereceu assistência técnica à Reforma brasileira, porém em caráter temporário, 
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sem grandes vinculações institucionais com o MARE como no caso britânico e francês, mas 

que estava no âmbito da agenda gerencial naquele momento:  

 
A gente teve também um programa com o Canadá e com a França. No Canadá 

era só uma pessoa que tinha contato com o MARE, que era um professor, que 

estava muito sintonizado com essa agenda gerencialista, que era amigo do 

ministro Bresser [Philippe Faucher, professor da Universidade de Montréal]. 

Mas eram consultores ad hoc. (ENTREVISTADO n°1) 

  

 Há também um outro relato que aponta para a busca pelo conhecimento da experiência 

canadense, além do reforço do aprendizado com a experiência francesa e inglesa que 

implicaram em viagens também para esses países, em uma perspectiva de aumentar a 

familiaridade com as novas ideias e práticas no âmbito do gerencialismo global que se alastrava 

naquele momento. De fato, os próprios membros da equipe do MARE também estavam em 

formação acerca desse assunto devido ao ineditismo de todo esse debate sobre a administração 

gerencial no Brasil, aumentando a necessidade de aproveitar o aprendizado derivado da 

observação e absorção de experiências internacionais: 

 

Era preciso também formar professores para essa nova visão e criar materiais 

didáticos dentro dessa nova perspectiva [gerencial]. E nós [equipe do MARE] 

também precisávamos nos formar [nessas novas ideias]. E eu realmente já vim 

com uma boa bagagem por conta dos estudos na Inglaterra, mas esse mundo 

era muito amplo. Nós tivemos o benefício de irmos algumas vezes para o 

exterior para conhecer o que estava se fazendo na Inglaterra, na França. Eu fui 

a um congresso no Canadá também para conhecer tudo o que estava se fazendo 

[de Reforma do Estado]. (ENTREVISTADO n°6) 

 

 Por fim, em uma entrevista surge o relato de uma visita também a uma escola de governo 

na Espanha, em razão da rede de contatos profissionais um ex-servidor do MARE que resolveu 

ir a campo conhecer a experiência naquele país ibérico: 

 
Vamos também a Portugal (eu e a Ângela Santana) e eu ainda incluo a Espanha 

no meu roteiro.  Eu tinha uns amigos da minha época de América Latina, de 

BID: eu tinha um amigo que tinha sido secretário de Estado da função pública 

da Espanha [Luís Fernando Crespo Montes], que tinha sido meu chefe num 

projeto na América Latina quando eu trabalhei no CLAD por dois anos como 

especialista em gestão pública, de 1986 a 1988, e ele o Crespo foi diretor da 

Escola de Administração Pública na Espanha, e eu fui visitá-lo para conhecer 

um pouco mais da experiência espanhola nessa mesma missão. 

(ENTREVISTADO n°1) 

 

 Portanto, as missões de cooperação com especialistas e consultores de diversos países 

representaram um elemento fundamental nas dimensões internacionais em que o MARE 

operou, reforçando os vínculos do país com demais comunidades transnacionais de políticas 

públicas e canalizando para o Brasil importantes aprendizados em termos de políticas públicas 

e gestão em matéria de Reforma do Estado em perspectiva internacional:   
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Transnational policy communities of experts and professionals that share their 

expertise and information and form common patterns of understanding 

regarding policy through regular interaction (international conferences, 

government delegations and sustained communication) are another force for 

convergence. It is different to emulation as it involves a shared experience of 

learning about problems and the development of a common perspective 

or ‘international policy culture’. (STONE, 2001: p. 7, grifo nosso) 

 

 Em suma, os contatos internacionais estabelecidos pelo MARE com alguns países-chave 

em matéria de Reforma Gerencial contribuiu sobremaneira para enriquecer e aperfeiçoar a 

experiência brasileira, vinculando o país à redes internacionais de especialistas e servidores 

públicos de outros países mais avançados na temática, compartilhando aprendizados e 

experiências e envolvendo comunidades de profissionais especializados que também ajudam a 

desenvolver uma cultura internacional específica no campo das políticas públicas. 

 

3.3 MARE e os organismos internacionais  

 

 As organizações internacionais123 são consideradas atores cada vez mais influentes no 

cenário internacional a partir do aprofundamento dos processos de globalização, especialmente 

a partir do final dos anos 1980. Trata-se de um espaço de poder internacional institucionalizado 

a partir da vontade soberana dos Estados nacionais, que se organizam em âmbito multilateral 

para cooperar em temas técnicos, ampliar projeção política e influenciar a criação, organização 

e difusão de regras e regimes internacionais. (PAL, 2012; BARNETT e FINNEMORE, 1999)  

 A literatura internacional mais recente tem incorporado discussões sobre o papel desses 

organismos multilaterais também no âmbito das políticas públicas e administração pública, 

discutindo o alcance da influência das suas políticas e mecanismos de transferência e difusão 

de práticas, valores, ideologias e programas próprios em direção aos seus países membros, com 

implicações relevantes em seus mecanismos de apresentação das suas formulações enquanto 

organismos internacionais, como, por exemplo, coerção e imposição de condicionalidades para 

a transferência de know-how e recursos financeiros. (PAL, 2012; PORTO DE OLIVEIRA E 

PAL, 2018; DIMITRAKOPOULOS e PASSAS, 2012) Ademais, os analistas tem reconhecido 

a importância de espaços que se constituem como arenas transnacionais para a difusão de ideias 

e práticas em várias áreas distintas de políticas públicas: 

 
As pesquisas na área têm dedicado muita atenção aos atores que promovem 

políticas e aos governos que as adotam, realizando suas pesquisas de campo 

                                                           
123 Nosso foco aqui não é discutir exaustivamente sobre as tipologias e formas de organização desses organismos, 

que são exaustivamente analisados em várias teorias no campo das relações internacionais. Para aprofundar essa 

conceituação, ver Barnett e Finnemore (1999). 
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em regiões e instituições específicas, como em uma cidade, um país, uma 

organização internacional e assim por diante. No entanto, ainda há um espaço 

negligenciado, que é crucial para a compreensão dos fluxos políticos 

contemporâneos: as arenas transnacionais. Nos últimos anos temos 

testemunhado a proliferação desses espaços em diferentes áreas. São cúpulas, 

conferências, reuniões e oficinas promovidas por organizações internacionais, 

atores privados ou redes transnacionais. (PORTO DE OLIVEIRA e PAL, 

2018: p.206) 

 

 Constata-se a partir da análise da literatura internacional especializada um grande foco 

na análise de países desenvolvidos e organismos intrinsecamente atrelados a eles, como a 

OCDE (PAL, 2012). Todavia, há poucos estudos de caso que analisam os países em 

desenvolvimento (HUQUE e ZAFARULLAH, 2014) e a sua relação com organismos 

internacionais sob o prisma da administração pública e das políticas públicas, a despeito da sua 

forte influência sobre esse conjunto de nações. 

 
International governing organizations (IGOs), such as the OECD, G-7, IMF, 

the World Bank etc are increasingly playing a role in the spread of ideas, 

programs and institutions around the globe. These organizations influence 

national policy-makers directly, through their policies and loan conditions, and 

indirectly, through the information and policies spread at their conferences and 

reports. (DOLOWITZ e MARSH, 2000: p.11) 

 É importante destacar que esse conjunto de atores não estão estruturados de modo 

homogêneo e uniforme, mas sim permeados por uma enorme gama de interesses e atores 

investidos de poder técnico e político capazes de influenciar tanto a agenda interna das 

organizações internacionais como as políticas públicas dos Estados nacionais: 

Observar o papel dos atores é importante para entender como as políticas são 

legitimadas em diferentes contextos. É possível que existam vários tipos de 

diferenciação sobre como uma política deve ser desenhada e implementada, 

qual modelo é mais apropriado para uma determinada circunstância e contexto, 

bem como quais são os significados políticos que devem trazer consigo. É 

pertinente nesse movimento definir a questão sobre como as políticas entram 

na agenda das instituições internacionais e quais modelos estão sendo 

promovidos por essas instituições. As organizações internacionais não são 

instituições monolíticas, ao contrário, são compostas por diferentes 

burocracias e grupos, cada um com seus próprios interesses. Esses grupos de 

profissionais estão constantemente rastreando políticas e melhores práticas em 

todo o mundo, que podem ser usadas em projetos maiores. No entanto, para 

torná-los aceitáveis para grupos heterogêneos, alguns tipos de tradução e 

simplificação são necessários. (PORTO DE OLIVEIRA e PAL, 2018: p.209)  

 Acerca da discussão sobre as políticas de reformas do Estado em voga a partir dos anos 

1980 em escala global (KETTL, 1998), esses atores, em diferentes graus, assumiram também 

um papel importante que será aqui analisado sob a ótica da sua relação com o MARE e seu 

projeto, buscando pontuar aproximações e divergências, esclarecendo em que medida o Brasil 

tentou dialogar, difundir e estabelecer pontes de cooperação com alguns desses organismos 
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multilaterais, ao mesmo tempo em que a proposta e a agenda de reformas do Plano Diretor 

estava sendo intensamente debatida no país, conforme já detalhado no Capítulo 2. 

3.3.1 MARE e BID 

 

 A relação do MARE com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) foi 

assinalada por uma dinâmica positiva e baseou-se em dois eixos essenciais: um diálogo de 

ideias, que resultou em conferências e eventos conjuntos, alguns dos quais financiados pelo 

Banco, que a partir de então converteu-se em um “observador ativo do experimento reformista 

brasileiro”, segundo Gaetani (2000); e um programa de cooperação técnica que logrou obter 

fundos para custear programas específicos de implantação de projetos sob a orientação da 

administração pública gerencial no Brasil. (BRESSER-PEREIRA, 1998a; MARE, 1998b; 

GAETANI, 2005) 

 Em relação ao primeiro eixo, situado mais no âmbito da difusão e debates das novas 

ideias gerenciais na América Latina na década de 1990, Pacheco (1999: p.108) aponta duas 

conferências internacionais que o ministro Bresser Pereira ministrou e que acabaram por 

impulsionar as propostas brasileiras sobre a Reforma Gerencial no exterior, e que foram 

importantes para promover uma aproximação do MARE com o organismo multilateral: o uma, 

a convite do próprio BID, intitulada “Managerial public administration: strategy and structure 

for a new State, proferida na 50° Sessão Sumária da Assembléia Geral da ONU, Washington, 

em 16 de abril de 1996124; e outra, com o tema “Reconstruindo um novo Estado na América 

Latina”, apresentada num evento patrocinado pelo BID e PNUD125; e “Os novos caminhos da 

América Latina: Estado, mercado e equidade”, realizada em Montevidéu, no dia 7 de outubro 

de 1996. 

 Nesse sentido, o Brasil esteve representado nesses espaços internacionais de discussão 

de novos modelos gerenciais e apresentou sua proposta, evidenciando um esforço de influência 

ao difundir essas novas ideias no plano externo, contando para isso com o apoio e patrocínio de 

instituições multilaterais, que também desempenham um papel relevante nesses processos 

transnacionais de difusão de ideias e políticas públicas ao auxiliar no financiamento e 

organização desses eventos: 

 
Os eventos transnacionais se tornaram um espaço importante para que os 

agentes de transferência pudessem ampliar sua atuação aspirando alcançar 

                                                           
124 O conteúdo apresentado nessa Conferência gerou, posteriormente, um texto acadêmico publicado no Brasil, 

intitulado “Estratégia e Estrutura para um novo Estado”. Ver Bresser-Pereira (1997). 
125 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
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impacto global. [...] É importante reconhecer quem são os principais atores 

nesses processos. São organizadores de painéis, palestrantes, tomadores de 

decisão, bem como financiadores ou organizadores do evento. (PORTO DE 

OLIVEIRA e PAL, 2018: p.207) 

 

 A relação do MARE com o BID começou a ser construída a partir do contato inicial do 

ministro Bresser Pereira com o Presidente da entidade multilateral, Enrique Iglesias, que viera 

ao Brasil em meados de 1995, tendo manifestado interesse e demonstrado apoio às propostas 

da Reforma Gerencial, abrindo caminho para a realização conjunta de um importante seminário 

que seria organizado em Brasília com o suporte do BID, estreitando assim a relação com o 

MARE, o que posteriormente auxiliou no processo de estabelecimento de um amplo programa 

internacional de cooperação técnica, conforme relato: 

   
No BID a história é muito mais interessante [do que no Banco Mundial], 

porque eles me ajudaram. Eu conhecia de longa data o Henrique Inglesias, que 

era o presidente do BID. É um economista, que foi diretor geral da CEPAL, 

um uruguaio muito inteligente e competente. Em junho de 1995, o Iglesias veio 

fazer uma visita oficial ao Brasil, como presidente do BID. E claro, ele foi falar 

com o Presidente [FHC], que era velho amigo dele, foi falar com o ministro da 

Fazenda e com o do Planejamento, mas me ignorou. O tamanho do meu 

ministério não justificava sua visita. Mas afinal ele me convidou para um 

coquetel e lá falei para ele o que eu estava fazendo e expliquei sobre a Reforma 

Gerencial. E ele disse que era muito interessante o que eu estava fazendo e ele 

disse que podia contar com a sua ajuda. Então, eu comecei a preparar o 

seminário que eu fiz em maio do ano seguinte, para o qual eu chamei o 

professor Peter Spink para me ajudar, e nós fizemos no edifício do Palácio 

Itamaraty uma grande conferência latino-americana sobre a Reforma 

Gerencial, que deu origem ao livro. Depois disso eles me deram dinheiro e eu 

fiz um projeto para ajudar a executar a Reforma do Estado. (BRESSER-

PEREIRA, entrevista, 2013) 

 

 Afinal, o seminário internacional foi realizado, e envolveu países da América Latina 

onde, segundo este depoimento, ficou clara a tendência internacional de promoção de reformas 

do aparato estatal entre os representantes que lá estiveram:  

 
Na verdade, ele [Iglesias] ficou entusiasmado com a proposta do MARE e disse 

que ele [Iglesias] queria fazer um seminário para ministros da América Latina 

para divulgarmos a nossa proposta da Reforma Gerencial.  E nós fizemos esse 

seminário com financiamento do BID, no Itamaraty. E o que nós vimos ali era 

uma necessidade compartilhada de todos aqueles países de promover reformas 

na administração pública. (ENTREVISTADO n°11) 

 

 Então, como fruto desse contato inicial do MARE com o dirigente do BID, foi realizado 

em Brasília, com suporte financeiro do Banco, um influente seminário que mobilizou dirigentes 

políticos do Brasil e da região, e que serviu como um fator estratégico ao aproximar o Brasil da 

entidade multilateral e congregar especialistas e políticos ao redor do tema, atuando como 

“elemento colaborador” no processo de cooperação técnica que viria a se desenhar: 
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Nesse sentido, houve, como um elemento colaborador no fortalecimento do 

processo de modernização do aparelho do Estado, em maio de 1996, e com 

financiamento do BID, um Seminário Internacional realizado em Brasília 

sobre a Reforma do Estado na América Latina e Caribe, que contou com a 

participação do Presidente da República, de Ministros e outras altas 

autoridades de governos da região, além de representantes de entidades 

multilaterais, da sociedade civil e especialistas internacionais na matéria. 

(MARE, 1998b: p.20, grifo nosso) 

  

 É importante destacar que esse seminário foi um importante espaço de interlocução e 

difusão das ideias sobre Reforma do Estado na América Latina, contando com também com a 

participação de alguns intelectuais que discutiam os processos de redefinição do papel do 

Estado em âmbito mundial, constituindo-se  concretamente em um espaço de circulação de 

ideias e aprendizado mútuo importante, tendo resultado numa produção bibliográfica que viria 

a se tornar referência acadêmica126 sobre a Reforma Gerencial de 1995.  

 Sem dúvida, a movimentação do MARE nesse plano de circulação internacional de 

ideias sobre a Reforma do Estado colaborou decisivamente para abrir caminhos para uma 

aproximação importante com o BID, sendo que o ministro Bresser Pereira afirma que esteve 

pessoalmente em Washington, na sede do organismo, para proferir também uma conferência 

para explicar o que era a Reforma Gerencial que estava em curso no Brasil, em um momento 

que as agências multilaterais ainda não tinham um modelo claro e nem um foco prioritário nessa 

agenda de reformas administrativas, o que despertou interesse da diretoria127 do BID para 

assuntos de Reforma do Estado, segundo o relato: 

 
Em 1997, o Enrique Iglesias me convidou para eu fazer uma grande 

conferência na sede do BID, com muitos convidados, e eu fui aos EUA explicar 

sobre a Reforma Gerencial. Eles tinham um diretor que tomava conta e discutia 

os problemas do Estado, e quando terminou com muito sucesso a minha 

conferência, ele chegou para mim e disse: “Que bom, agora nós temos um 

modelo de Reforma do Estado e o Banco Mundial não tem”. Quer dizer, o 

modelo era o meu, que o BID estava aceitando, e na competição que existe 

entre as duas agências, ele estava assinalando a vantagem que eles passavam a 

ter. (Entrevista, 2013) 

 

 Em relação ao segundo eixo da relação do MARE com o BID, a cooperação técnica com 

o posterior financiamento de projetos sob a responsabilidade do MARE, constata-se a existência 

de um programa de cooperação em várias áreas contempladas no projeto da Reforma Gerencial, 

com vistas à implementação de programas específicos, uma vez que, com a elaboração do Plano 

Diretor de Reforma do Estado, detectou-se a necessidade de realizar um amplo “Programa de 

                                                           
126 Trata-se da obra de Bresser-Pereira e Spink (1998), intitulada “Reforma do Estado e Administração Pública 

Gerencial”, que reúne artigos os mesmos trabalhos apresentados no Seminário do Itamaraty. 
127 De acordo com Bresser-Pereira (2010: p.185), foi o chefe da divisão para assuntos de Reforma do Estado do 

BID, Edmundo Jarquim, quem manifestou interesse pela proposta do MARE naquela ocasião. 
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Modernização do Poder Executivo Federal”128 (MARE, 1998b), para o qual seria conveniente 

contar com assistência técnica e financiamento externos. Tal Programa estava sintonizado em 

sua totalidade com a Reforma Gerencial, seguindo rigorosamente os princípios do Plano Diretor 

e obedecendo à lógica dos projetos prioritários do MARE:  

 
Os objetivos do Programa de Modernização do Poder Executivo Federal 

são os objetivos da Reforma Gerencial. Como resultados do programa, 

espera-se alcançar: o aumento da eficiência; a redução de custos e o melhor 

controle dos resultados dos seus órgãos e entidades; a melhor gestão e o 

desenvolvimento dos recursos humanos; o aperfeiçoamento dos sistemas de 

informação e dos recursos tecnológicos; e uma comunicação mais fluida 

entre o governo e a sociedade. (BRESSER-PEREIRA, 1998a: p.325, grifo 

nosso) 

 

 Para tanto, inicialmente, ainda em 1995, sob os auspícios da agência do governo federal 

responsável pela cooperação internacional, foi dado início a visitas técnicas de funcionários do 

BID ao Brasil para avaliar as reformas específicas definidas pelo MARE para receberem 

recursos no quadro do Programa: 

 
Em setembro de 1995, o Diretor da Agência Brasileira de Cooperação solicitou 

ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a inclusão de uma 

proposta para apoiar o desenho deste Programa, na carteira de projetos no 

âmbito do Fundo de Operações Especiais. Neste sentido, funcionários do BID 

realizaram diferentes missões ao país, durante 1995, que permitiram 

dimensionar um financiamento de até US$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta 

mil dólares) para apoiar a elaboração de um Programa de Modernização. 

(MARE, 1998b: p.7) 

  

 Posteriormente e paralelamente aos esforços de aproximação na forma dos seminários 

e interação no plano das ideias, houve a aprovação de um projeto de financiamento do BID ao 

Brasil para apoiar uma série de projetos específicos não apenas do MARE, mas também de 

projetos de Estados da federação aprovados pelo MARE. Coube a Carlos César Pimenta, então 

Secretário de logística e projetos especiais do MARE, a negociação e gestão desse projeto que 

originou uma parceria estratégica entre o MARE e o BID: 

 
Um ano depois, no final de 1996, foi assinada, a carta-convênio da Cooperação 

Técnica Não-Reembolsável n.º ATN/SF-5377-BR entre o Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado - MARE e o Banco 

                                                           
128 Esse programa foi implementado por meio de quatro subprogramas estreitamente articulados: Reforma 

Institucional; Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos; Gestão e Tecnologia da Informação; e 

Atendimento ao Cidadão. Claramente são tópicos essenciais para a realização dos objetivos da Reforma Gerencial 

previstos nos Plano Diretor (BRASIL, 1995), e estavam subdivididos em dezenas de programas específicos, dentre 

os quais destacamos: implantação de agências executivas e organizações sociais; fortalecimento do centro de 

documentação da ENAP; modernização de sistemas de informatização de vários ministérios; implementação do 

Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão (SAC); modernização da administração de recursos humanos da 

Administração Pública Federal com foco na implantação de um sistema informatizado para a gestão eficiente. 

(MARE, 1998b; BRESSER-PEREIRA, 1998a) 
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Interamericano de Desenvolvimento. De acordo com esta carta, o BID 

financiaria a contratação de consultores, empresas, compra de equipamento, 

elaboração de documentos e a realização de seminários e workshops sempre e 

quando estivessem diretamente relacionados com a formulação do Programa 

de Modernização do Poder Executivo Federal. (MARE, 1998b: p.7) 

 

 De acordo com Bresser-Pereira (1998a: p.324-325), o empréstimo junto ao BID foi 

aprovado em abril de 1998, depois de dois anos de negociação, sendo que o Programa de 

Modernização do Poder Executivo Federal tem um custo total de US$ 114 milhões, sendo 

metade financiada pelo BID e a outra metade pelo Governo Federal. Um entrevistado assinala 

que, todavia, o MARE enfrentou problemas burocráticos dentro do governo brasileiro, o que 

atrasou a destinação dos recursos internacionais:  

  
Depois veio o empréstimo do BID, mas tivemos problemas com a burocracia 

brasileira, demorou muito para sair. O dinheiro começou a ser liberado só no 

segundo mandato do FHC. A gente queria contemplar os Estados com recursos 

para implementação da Reforma, mas aí o BID não quis porque estava 

financiando um projeto do SIAF para os Estados. O que eles disseram é que 

poderiam incluir o SAC para os Estados, e isso foi feito, foi uma vertente do 

projeto com o BID. (ENTREVISTADO n°11) 

  

 Em suma, este financiamento pelo BID representou um passo na modernização da 

administração pública brasileira e na consecução dos objetivos dispostos no Plano Diretor 

(BRASIL, 1995), pois aportou recursos financeiros para a execução de importantes 

projetos129de modernização institucional do Estado brasileiro, que permitiram dinamizar aquele 

processo tão necessário para a implementação de uma administração pública mais eficiente com 

foco gerencial. (MARE, 1998b; BRESSER-PEREIRA, 1998a; 2010) 

 

3.3.2 MARE e Banco Mundial 

  

                                                           
129 Nosso objetivo nessa seção é apenas salientar a importância da relação cooperativa, tanto no plano das ideias 

como no plano concreto da cooperação técnica, do MARE com o BID, não cabendo análises mais aprofundadas 

sobre cada projeto encampado no Brasil a partir desse financiamento. Para maior detalhamento técnico sobre o 

impacto desses projetos em parceria com o organismo internacional, consultar MARE (1998b: p. 49-50) e Bresser-

Pereira (1998a: p.324-327), onde é oferecida uma avaliação os resultados, benefícios e até os impactos do 

programa de cooperação técnica com o BID que se fizeram sentiram sentir mesmo após a extinção do MARE ao 

final de 1998. Todavia, cabe destacar que, concretamente, um documento do próprio MARE aponta o 

financiamento do BID para três projetos importantes de modernização da administração pública, tanto federal 

quanto nos Estados: “Ao final de 1995, o BID aprovou um empréstimo de Cooperação Técnica (888/OC-BR), de 

US$ 78 milhões, para a modernização tecnológica e fortalecimento da capacidade gerencial da Secretaria da 

Receita Federal. O programa pretende melhorar a arrecadação e reduzir a sonegação fiscal dos tributos federais; 

Outra operação, nesta área, foi o programa de Administração Fiscal Nacional (980/OC-BR), de US$ 500,0 milhões, 

aprovado em dezembro de 1996. Esse programa objetiva a melhoria da administração tributária e fiscal dos 

Estados; Adicionalmente, em fevereiro de 1997, o BID aprovou um empréstimo de cooperação técnica para 

melhorar os sistemas de informação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) (991/OC-BR), de US$ 

25 milhões. Esse projeto visa o fortalecimento da capacidade de formulação e avaliação de políticas públicas, com 

ênfase na área social, melhorando a sua base de informações.” (MARE, 1998: p. 21) 
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 A relação do MARE com o Banco Mundial deu-se a partir de uma abordagem bem 

menos cooperativa e com um grau menor de diálogo do que o estabelecido com o BID. As 

razões para esse menor grau de afinidade serão discutidas nessa seção, bem como assinaladas 

as diferenças de abordagem e de timing da proposta que o MARE, desde o início de 1995, 

desenvolvia para a Reforma Gerencial (BRASIL, 1995) em relação ao paradigma defendido 

pelo Banco, ainda fortemente vinculado à administração pública burocrática, padrão rompido 

apenas após 1997 com a publicação de um influente relatório (WORLD BANK, 1997) que 

passa a reconhecer a importância de mudanças visando a melhoria da governança pública e um 

papel renovado para o Estado como fator essencial para o desenvolvimento. (PACHECO, 1999; 

FERREIRA COSTA, 1998) 

 Desse modo, para compreender o posicionamento contrário do Banco Mundial em 

relação à Reforma Gerencial, há fatores importantes que orientaram a visão da organização 

nesse sentido, como a influência da defesa e difusão de pró-reformas liberalizantes do início 

dos anos 1990, e a contemplação de uma tímida reforma do Estado calcada apenas redução do 

aparelho do Estado ou, em menor grau, a reforma do serviço civil: 

 

O Banco Mundial, de fato, esteve fortemente comprometido com as reformas 

orientadas para o mercado desde que o Baker Plan (1985) definiu estas 

reformas como pré-condição para a solução da crise do débito. Foi também 

responsável, no início dos anos 90, por fazer a distinção entre as “reformas de 

primeira geração” (ajuste fiscal, privatização, liberalização do comércio), e a 

“segunda geração”, que incluiria a reforma do Estado. No entanto, as 

reformas de segunda geração do Banco Mundial não incluíram a reforma 

gerencial. Reforma do Estado significou para o Banco Mundial — e ainda 

significa —, em primeiro lugar downsizing (ou redução do aparelho); e em 

segundo, realizar a reforma do serviço público. A reforma da gestão pública 

não foi incluída, em primeiro plano, na agenda do Banco Mundial, porque sua 

burocracia não estava suficientemente ciente dela. (BRESSER-PEREIRA, 

2002: p.8, grifo nosso) 

 

 Embora a relação do MARE com o Banco Mundial não tenha sido tão frutífera, alguns 

relatos mostram claramente que houve algum diálogo mantido pelo ministro Bresser com 

representantes do Banco logo no início das atividades do MARE em 1995, porém em uma 

perspectiva de pouco entrosamento de ideias que viriam, posteriormente, a explicitar os 

posicionamentos fortemente divergentes da instituição internacional em relação à Reforma 

Gerencial. Além disso, logo no início de 1995, o Brasil já manifestara interesse por conhecer a 

experiência gerencial britânica, a qual foi primordial fonte de inspiração para a Reforma 

brasileira, conforme já discutido nesta tese. O Banco Mundial, todavia, segundo o ministro, 

naquela altura não estava ainda suficientemente informado sobre a reforma britânica, o que 
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evidencia um descompasso de interesse e de timing entre as concepções e as prioridades do 

MARE e do Banco Mundial em relação ao tema: 

 
Como a Reforma Gerencial não se incluía no receituário da ortodoxia 

convencional na medida em que buscava fortalecer o Estado, que havia sido 

transformado na fonte de todos os males, a reforma não contou com o apoio 

do Banco Mundial. Nos primeiros dois ou três meses de meu ministério recebi 

no Brasil a visita de uma delegação do Banco. Ouviram minhas ideias, 

deixaram claro que não estavam bem informados quanto à recente 

reforma gerencial britânica, afirmaram que não tinham nenhum 

programa próprio nessa área, e foram embora. (BRESSER-PEREIRA, 

2010: p.184, grifo nosso) 

 

 Ademais, o ministro afirma que, embora o Banco Mundial fosse contra a Reforma 

Gerencial, não houve ação concreta nesse sentido por parte da entidade, e salienta também que 

a posição da instituição era vinculada ao tradicional modelo burocrático de Gestão Pública, sem 

priorizar a ideia de uma administração gerencial: 

 
O Banco Mundial foi absolutamente contrário à Reforma Gerencial, mas não 

fez nenhuma ação contra. Nos primeiros seis meses do meu Ministério, veio 

um grupo grande de técnicos do Banco Mundial, sentaram, eu expliquei, eles 

ouviram e foram embora. That’s it. E depois quando eu fui ler as coisas do 

Banco Mundial, tudo mostrava que eles estavam preocupados ainda com a 

clássica saída do Estado patrimonialista para o Estado burocrático. 

Quando eu estava já dizendo: olha, eu sei que há ainda elementos 

patrimonialistas no Estado brasileiro e no Estado latino americano, mas já está 

mais do que na hora de passarmos do Estado burocrático para o Estado 

gerencial. Inclusive toda a lógica do desenvolvimento é que você faz a 

superposição de fases, e o Banco Mundial estava absolutamente na filosofia do 

sequencialismo, quer dizer, você primeiro tinha que completar a reforma 

burocrática para só depois fazer a reforma gerencial. (BRESSER-PEREIRA, 

entrevista, 2013, grifo nosso) 

 

 Em essência, a diferença de visão sobre a Reforma Gerencial entre o MARE e o Banco 

Mundial pode ser resumida na questão do “sequencialismo”130, uma ideia segundo a qual é 

preciso que um país termine totalmente a sua reforma burocrática, ou reforma do serviço civil, 

para somente então passar a etapa da reforma gerencial, em uma perspectiva etapista e 

dicotômica, conforme era defendido inicialmente pelo Banco Mundial. Claramente o Brasil 

ainda não havia terminado - como até hoje não concluiu - a instalação plena e total de um 

modelo burocrático o que, obviamente, não deveria impedir que o país iniciasse, ao mesmo 

                                                           
130 Bresser-Pereira (2002: p.8) ensina que a origem de tal ideia está ligada a processos político-econômicos: “A 

expressão “sequenciamento”, que foi empregada originalmente por economistas e por cientistas políticos para 

discutir se a liberalização econômica deveria preceder a liberalização política ou vice-versa, foi usada 

extensivamente por executivos internacionais nos anos 90, fosse para justificar a reforma ou para adiá-la. [...] o 

“sequenciamento” pode servir como uma desculpa conveniente para insistir em empreender uma reforma do 

serviço público antes de quaisquer reformas na gestão pública.” 
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tempo em que fazia a construção e o aperfeiçoamento constante dos seus corpos burocráticos 

permanentes, uma reforma gerencial da administração pública, como narra o ministro Bresser: 

 

No último ano em que eu estive no MARE, eu fui convidado pelo Banco 

Mundial, 1998, quando eu ainda era Ministro, para uma grande reunião interna 

que eles geralmente realizam na Universidade de Maryland, somente para o 

seu próprio staff. E eles convidam algumas pessoas para debater com eles sobre 

determinados assuntos. E me convidaram para esta e foi muito interessante, 

porque eu tive que manter um debate forte porque eles estavam ali deliberada, 

forte e firmemente defendendo o sequencialismo. Sequencialismo para o qual 

eu tinha uma resposta anterior, que eu também dei para eles (e é uma coisa 

comum você encontrar defensores do sequencialismo): tá bom, se você insiste 

muito eu estou disposto a aceitar a sua ideia e abandonar imediatamente a ideia 

da Reforma Gerencial. Mas tem uma condição só: que você concorde, também, 

que o Brasil deve abandonar de vez a revolução da informática, porque o Brasil 

ainda não terminou a revolução mecânica. Então, eu fazia essa brincadeira, 

porque é ridículo uma coisa dessas, é algo escandaloso. E o Banco Mundial foi 

contra, rigorosamente. (BRESSER-PEREIRA, entrevista, 2013) 

 

 Em complemento, Bresser-Pereira (2002: p.22) explica que a reunião ocorrida na 

Universidade de Maryland, promovida pelo Banco Mundial para seu próprio staff, contou com 

a presença também de um representante inglês, que informou os presentes a respeito de medidas 

reformistas desenvolvidas naquele país:  

 
Refiro-me à reunião anual de 1998 do Poverty Reduction & Economic 

Management (PREM), do Banco Mundial, realizada em Washington em junho 

de 1998. Nessa reunião, a nova gestão pública foi claramente uma coisa nova: 

Jeremy Cooper explicou o programa das agências executivas da Grã-Bretanha, 

e eu falei sobre o modelo de reforma gerencial que estava sendo adotado no 

Brasil desde 1995. 

  

 Então, o Banco Mundial estava, em 1998 - quando o MARE já tinha uma sua política 

clara e definida para a Reforma, e enormemente avançada, inclusive com a aprovação da 

Emenda Constitucional n°19 aprovada nesse mesmo ano - ainda buscando conhecer 

experiências internacionais em matéria de Reforma Gerencial ao ouvir representantes de alguns 

países, como ocorreu nessa reunião em 1998 na Universidade de Maryland. Isso deixa claro 

que, seja por uma desinformação generalizada entre os membros do Banco Mundial, seja pela 

prevalência de outros interesses prioritários que guiavam as políticas da organização para a 

Reforma do Estado, definitivamente a Reforma Gerencial não era uma prioridade para a 

instituição naquele momento:   

 

A reforma da gestão pública não foi incluída, em primeiro plano, na agenda do 

Banco Mundial, porque sua burocracia não estava suficientemente ciente dela. 

Participei, em 1996, de uma conferência internacional sobre a reforma do 

Estado na América Latina. Nessa ocasião somente um dos trabalhos 

apresentados se referiu ao tema, e de uma maneira negativa. Mais tarde, em 

1998, participei de um grande seminário interno do banco, no qual, pela 

primeira vez, o banco mostrou um claro interesse no assunto. Durante os 
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quatro anos que estive profundamente envolvido na reforma gerencial no 

Brasil, fui visitado por representantes do Banco Mundial, mas ninguém 

mostrou qualquer interesse no que estava acontecendo. (BRESSER-

PEREIRA, 2002: p.8, grifo nosso) 

 

 Portanto, há um distanciamento nítido do MARE em relação à abordagem do Banco 

Mundial, especialmente porque Brasil já possuía uma proposta própria, formulada antes do 

posicionamento oficial da instituição internacional acerca da temática (PACHECO, 1999) e já 

estava trabalhando para implementá-la no momento em que o Banco apenas iniciava uma 

mudança de visão em relação à Reforma Gerencial: 

 

Com relação ao financiamento, deve ser mencionado que, a despeito das 

versões contidas em trabalhos acadêmicos, o MARE não aceitou a oferta de 

financiamento feita pelo Banco Mundial, pois esses recursos estariam atrelados 

à implementação de programa de reforma administrativa formulada por seus 

consultores. O MARE, entretanto, já tinha o seu programa e delineado as suas 

propostas, as quais o BID acatou na íntegra. (SANTANA, 2015: p. 137) 

 

Já tínhamos a nossa proposta e o Banco Mundial não a aceitava. Eles queriam 

que a gente contratasse consultores do Banco e que fizéssemos os projetos de 

acordo com a “cabeça” dos consultores deles sobre Reforma do Estado. Mas 

isso com certeza não nos interessava. (ENTREVISTADO n°11) 

 

 Assim, fica evidente que os dirigentes do MARE não possuíam também interesse em 

aderir às iniciativas e projetos vinculados à visão de Administração Pública que o Banco 

Mundial apresentava naquele momento. Pal (2012: p.4-5), todavia, faz uma ressalva ao 

argumentar que o Banco Mundial, já no World Development Report de 1983, indicava 

claramente um olhar mais atento às questões relacionadas a gestão e administração públicas. 

Porém, nesse documento de 1983, o foco eram as empresas públicas, gestão de projetos e a 

gestão do serviço público, e estava fundamentalmente centrado em uma abordagem que 

privilegiava fortemente aspectos fiscais e políticas macroeconômicas conservadoras, na qual a 

administração pública eficiente serviria de mero suporte à agenda econômica, que era então o 

foco principal, e não considerada um fator-chave para o desenvolvimento, visão melhor 

consolidada nos relatórios posteriores ao de 1997. 

 Nesse sentido, por fim, é importante destacar que, somente no final da década de 1990 

há o início de uma mudança de abordagem mais firme do Banco Mundial em relação às 

reformas da administração pública. Nesse sentido, conforme aponta Pacheco (1999: p.108), o 

World Development Report de 1997 traz uma inflexão nas tradicionais posições do Banco que 

até então apregoavam o rigor fiscal e as reformas financeiras típicas do início da década de 

1990, e passa a discutir com maior atenção o papel e a efetividade do Estado como pressuposto 

para o desenvolvimento. Assim sendo, a organização passou a sinalizar a partir da sua 
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publicação de 1997 o início de uma mudança em relação ao Estado: “[…] the World Bank, 

which had taken a more traditional and cautious approach to the problem, began to change its 

attitude after publishing the influential 1997 report on state reform.” (GAETANI, 2005: p. 248) 

 Então, o Banco Mundial, a partir de 1997, repõe o Estado como ator de primeira linha 

no cenário das transformações do mundo contemporâneo ao afirmar que o maior "avanço" 

realizado pelo relatório foi a compreensão de que não existe mercado, nem sequer sociedade 

civil, sem um Estado capaz e efetivo (WORLD BANK, 1997). 

 
O núcleo mesmo do relatório está apoiado nesta tensão entre a ênfase no 

fortalecimento institucional do "setor público", - termo que substitui com 

funções eufemísticas o tradicional conceito de burocracia estatal, de corte 

weberiano, consubstanciado em princípios como a formalidade processual, a 

impessoalidade no relacionamento com o interesse particular e a neutralidade 

com relação aos fins últimos do Estado - e as recomendações no sentido de 

"democratização" da administração pública, tanto no sentido da 

"transparência" como no de participação do cidadão em esferas de decisão 

pública; de orientação do serviço público para um trabalho em estreita parceria 

com o mercado e a sociedade civil; ou ainda, práticas gerenciais nas estruturas 

burocratizadas do Estado contemporâneo. (FERREIRA COSTA, 1998: p.4) 

  

 Nesse sentido, o documento define capacidade como "a capacidade de promover de 

maneira eficiente ações coletivas em áreas tais como lei e ordem, saúde pública e 

infraestrutura"; eficiência é apontada como “o resultado que se obtém ao utilizar essa 

capacidade para atender à demanda daqueles bens por parte da sociedade". Assim, um Estado 

"pode ser capaz mas não muito eficiente se a sua capacidade não for utilizada no interesse da 

sociedade" (WORLD BANK, 1997: p.3) Ademais, o relatório de 1997 traz a ideia de 

flexibilização e concorrência entre instituições do setor público e também destaca a noção de 

melhoria de desempenho com incentivos, conceitos que estão claramente dentro do arcabouço 

da administração gerencial: 

Em termos bem concretos, o conceito de fortalecimento da capacidade do 

Estado se manifesta em dois tipos de ações por parte das instituições públicas: 

a) de um lado, o fortalecimento dos mecanismos legais e administrativos de 

planejamento, coordenação, controle, regulamentação e coerção. Segundo os 

próprios termos do relatório, isto implica "elaborar normas e controles 

eficazes, coibir ações arbitrárias do Estado e combater a corrupção (...) 

melhorar o desempenho das instituições, melhorando os salários e incentivos 

(...); b) de outro, a "flexibilização" de procedimentos e estruturas 

administrativas, sujeitando "as instituições públicas a uma concorrência maior 

(...) fazer com que o Estado seja mais sensível às necessidades da população, 

aproximar mais o governo do povo, mediante uma maior participação e 

descentralização. (FERREIRA COSTA, 1998: p.16) 

 

 Desse modo, o cerne da proposta de 1997 do Banco Mundial está nos Capítulos 5, 6 e 7 

da terceira parte do Relatório, intitulado "Fortalecimento da Capacidade Institucional". Em 
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síntese, para alavancar a capacidade institucional do setor público seria necessário a instituição 

de alguns mecanismos, tais como: “promoção de todo tipo de pressão competitiva tanto dentro 

como fora do Estado”; “e estímulo ao controle social (voice) com fortalecimento dos conselhos 

de políticas, na perspectiva de “dar voz ao povo”, “alimentar a participação”, e “parcerias com 

o corpo cívico”; e às parcerias (partnerships), tanto fora como dentro do Estado”. (WORLD 

BANK, 1997: p. 4-6) Ademais, em todo o Relatório há menções constantes à descentralização, 

transparência e participação popular como formas importantes de tornar o Estado mais efetivo 

e aberto, reconhecendo assim algumas tendências de gestão pública que já eram praticadas em 

vários países que empreenderam reformas gerenciais. (WORLD BANK, 1997; FERREIRA 

COSTA, 1998) 

Este relatório mostrou que o Estado exerce enorme influência sobre o 

desenvolvimento econômico e social de um país e a sustentabilidade desse 

desenvolvimento. O potencial do Estado como facilitador, promotor e 

mediador na mudança e na busca do bem coletivo é inigualável. Onde essa 

capacidade foi bem usada, as economias floresceram. Mas onde não foi o 

desenvolvimento estancou. (WORLD BANK, 1997: p. 166) 

 

 Muito embora reconheça de modo enfático o papel central de um Estado efetivo e 

eficiente na promoção do desenvolvimento, indique o uso de ferramentas e recomende a adoção 

de alguns princípios típicos da Reforma Gerencial, o Relatório apresenta, no fundo, uma 

abordagem tímida e em alguns pontos reticentes, retomando a tradicional questão do 

sequencialismo e amiúde enfatizando a necessidade da consolidação dos corpos burocráticos 

tradicionais como medida fundamental para a “promoção da concorrência na função pública”, 

deixando de lado questões como a flexibilidade dos servidores e o controle por resultados, 

centrando sua formulação para o serviço civil nos típicos moldes da burocracia weberiana 

tradicional: 

Seja para formular políticas, seja para prestar serviços ou administrar 

contratos, a força vital de um Estado eficiente é um quadro de servidores 

capazes e motivados. Pode-se motivar o servidor público a atuar 

eficientemente fazendo uso de uma combinação de mecanismos para 

incentivar a concorrência interna: a) um sistema de seleção de pessoal baseado 

no mérito e não no favoritismo; b) um sistema de promoção interna baseado 

no mérito; c) remuneração adequada. (WORLD BANK, 1997: p. 9) 

 

 Além disso, é frequentemente ressalvada no Relatório a necessidade de alguma 

“proteção burocrática” antes de sugerir uma implementação mais incisiva de mecanismos e 

tecnologias da administração gerencial, em especial em relação às nações em desenvolvimento, 

como deixa claro este trecho do Relatório que aborda alguns mecanismos tipicamente 

gerenciais no setor público, como a criação de agências executivas e a maior liberdade e 

flexibilidade para gestores públicos: 
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Há uma crescente tendência a criação de órgãos públicos especializados, 

baseados no desempenho, com objetivos mais claros e maior responsabilidade 

administrativa pelos resultados ou produtos. Entre os países de renda alta, a 

Nova Zelândia oferece o mais expressivo exemplo. Ali, os ministérios 

conglomerados foram desdobrados em unidades empresariais, dirigidas por 

executivos com contratos por prazo determinado e baseados nos resultados, 

com autoridade para contratar. [...] Outros países em desenvolvimento estão 

fazendo o mesmo: a Jamaica, por exemplo, estabeleceu órgãos executivos 

semelhantes aos do modelo britânico. Mas os países com controles 

inadequados e pouca capacidade devem proceder com cautela. Para esses 

países, dar maior flexibilidade aos administradores públicos servirá 

apenas para aumentar a arbitrariedade e a corrupção, sem melhoria 

proporcional do desempenho. E a preparação e aplicação de contratos, 

particularmente para produtos complexos, requer capacidades 

especializadas que são escassas em muitos países em desenvolvimento. 

Esses países precisam, primeiro, fortalecer o cumprimento das normas e 

a responsabilidade financeira no setor público (como fizeram a Argentina e 

a Bolívia), definir mais claramente o propósito e as tarefas e introduzir medidas 

de avaliação de desempenho (como na Colômbia, no México e em Uganda). À 

medida que se fortalecem a avaliação da produção e os controles dos insumos, 

os órgãos podem ter mais flexibilidade em troca de maior responsabilidade 

pelos resultados. (WORLD BANK, 1997: p. 10-11, grifo nosso) 

 

 Por fim, em que pese as diferentes visões e poucos pontos de contato entre a abordagem 

do MARE e a do Banco Mundial acerca da Reforma Gerencial, alguns elementos empíricos, 

destacados em um relatório do último ano de funcionamento do MARE, dão conta de um início 

de cooperação tardia do Banco Mundial com o governo brasileiro, especificamente no âmbito 

subnacional: 

O Banco Mundial encontra-se em uma etapa de preparação de projetos na área 

de Reforma do Estado nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio 

Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Esses projetos deverão ser 

complementares à operação proposta, em virtude de focalizarem 

prioritariamente a melhoria da governabilidade dos diversos níveis da 

administração pública estadual. (MARE, 1998b: p.21) 

 

 Em suma, é importante mencionar que, já após o encerramento dos trabalhos do MARE, 

no início dos anos 2000, quando o Banco Mundial já mostrava sinais mais firmes de mudança 

de orientação sobre sua estratégia para a área pública, uma ex-dirigente do antigo Ministério 

brasileiro acabou sendo contratada para atuar justamente na área de setor público do Banco 

Mundial onde, segundo o relato de uma entrevista, houve forte interesse por parte da 

organização internacional por conhecer mais sobre a Reforma Gerencial brasileira: 

 

Eu acho que naquela época foi mais o BID do que o Banco Mundial que se 

aproveitou disso [cooperação com o Brasil]. Mas tendo dito isso, eu fui 

contratada, e fiquei dois anos daquela vez, em 2000 e 2001 fui para ser gerente 

de setor público do Banco Mundial, num período em que o Banco Mundial já 

estava revendo essa estratégia de structural adjustment, um receituário de 

política econômica só centrada em cortes de despesas. E o Banco Mundial mais 

recentemente, e na minha época, eu acho que só o fato de que me levaram para 

a área de public sector, já mostrava que tinha uma discussão importante sobre 

a Reforma Gerencial acontecendo dentro, não do Banco Mundial como um 
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todo, mas dentro da área de setor público, eles queriam ouvir muito sobre a 

reforma do Estado do Brasil quando eu cheguei, que eu contasse. Mas 

ainda eu acho que foi muito tímido.  (ENTREVISTADO n°4, grifo nosso) 

 

 Assim, finalizamos ao concluir que o Banco Mundial, à época do funcionamento do 

MARE, não estabeleceu uma relação plenamente cooperativa com o Ministério, sendo essa 

relação fortemente assinalada por assimetrias de princípios e fortes divergências especialmente 

em relação ao ritmo da adoção de reformas gerenciais para países em desenvolvimento: 

 

A centro-direita pragmática e mais amplamente as elites internacionais, depois 

de uma breve hesitação, perceberam, em meados dos anos 90, que esta linha 

de ação estava correta, e adotaram a tese da reforma ou da reconstrução do 

Estado. O Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

tornaram os empréstimos para a reforma do Estado prioritários. As Nações 

Unidas promoveram uma Assembléia geral resumida sobre a administração 

pública. Muitos países criaram ministérios ou comissões de alto nível 

encarregadas da reforma do Estado. O World Development Report de 1997 

tinha originalmente como título Rebuilding the State. A reforma do Estado 

tornou-se o lema do anos 90, substituindo a divisa dos anos 80: o ajuste 

estrutural. (BRESSER-PEREIRA, 1998b: p.17) 

 

 Todavia, houve algum grau de diálogo direto entre o Banco e o ministro Bresser Pereira 

e, somente tardiamente, quando o MARE operava plenamente e quando a proposta brasileira 

de Reforma Gerencial consubstanciada no Plano Diretor já havia sido formulada131 e estava em 

estágio de implementação, o Banco Mundial passou formalmente a valorizar o papel de um 

Estado efetivo enquanto promotor do desenvolvimento, posição já sustentada pelo Brasil desde 

o início de 1995, o que evidencia o pioneirismo do país em relação a uma proposta nesse campo 

e mostra certo conservadorismo do Banco Mundial ao manter-se fiel a uma visão mais 

burocrática e menos gerencial da Administração Pública para o mundo em desenvolvimento. 

 

3.3.3 MARE e CLAD: liderança brasileira na América Latina 

 

Muitas foram as tentativas de empreender reformas administrativas na América Latina: 

segundo Spink (1998), as burocracias latino-americanas parecem estar permanentemente 

engajadas na reforma administrativa, sendo que esse tipo de reforma significou sempre a 

reforma burocrática, isto é, o desafio maior na região sempre foi superar o patrimonialismo para 

transformar a administração pública profissional nos moldes burocráticos tradicionais. (SPINK, 

1998; MARINI, 2002; BRESSER-PEREIRA, 2002; 2009) 

                                                           
131 É importante enfatizar que o Plano Diretor (BRASIL, 1995) foi formulado e concebido ao longo do primeiro 

semestre de 1995 e aprovado em setembro do mesmo ano pela Câmara da Reforma do Estado, conforme discutido 

em detalhes no Capítulo 2 desta tese. Portanto, pelo menos dois anos antes do primeiro documento oficial do Banco 

Mundial a reconhecer a importância de um Estado efetivo e eficiente e, embora com várias ressalvas, a importância 

de uma administração pública que incorpore princípios e práticas gerenciais. 
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É exatamente no contexto do início da transição da administração pública burocrática 

para a gerencial (BRESSER-PEREIRA, 1996) que a experiência reformista então em curso no 

Brasil, sob liderança do MARE, vai exercer um importante papel de irradiação das novas ideias 

e práticas gerenciais para a América Latina, visando o rompimento da lógica estritamente 

burocrática das reformas administrativas praticadas na região: fato determinante para isso foi a 

Presidência do Centro Latino Americano de Administração para o Desenvolvimento (CLAD), 

exercida pelo ex-ministro Bresser Pereira, simultaneamente à liderança da Reforma Gerencial 

no Brasil sob os auspícios do MARE132. 

 

O CLAD havia sido formalmente criado em 1972, por iniciativa do México, 

da Venezuela e do Peru, e seu conselho era constituído de representantes dos 

governos dos países-membros. Chile, Bolívia, República Dominicana, 

Equador e Jamaica associaram-se logo depois, seguidos por Argentina, 

Barbados e Guiana, com Brasil, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Paraguai, 

Trinidad e Tobago e Uruguai como observadores em 1976, quando o Conselho 

se reuniu para o seu quarto encontro, sob a presidência do Chile (1975/76), em 

Santiago. Embora o Conselho se reunisse regularmente, o primeiro evento 

mais aberto só ocorreu no México, em 1979 – o Primero Coloquio del CLAD 

sobre Experiencias Nacionales en Reforma Administrativa. (SPINK, 1998: 

p.162) 

 

A missão do CLAD é promover a análise e o intercâmbio de experiências e 

conhecimento em torno da Reforma do Estado e da modernização da Administração Pública, 

mediante a organização de reuniões internacionais especializadas, a publicação de obras, a 

prestação de serviços de documentação e informação, a realização de estudos e pesquisas e a 

execução de atividades de cooperação técnica entre seus países membros. (SPINK, 1998; 

CLAD, 1998; MARINI, 2002) Em outras palavras, é uma organização internacional de pequeno 

porte que congrega pesquisadores e estudiosos da Administração Pública na América Latina, 

com especial ênfase nos novos temas que emergiram após a onda reformista na década de 1990.  

Trata-se de uma pequena organização multilateral ibero-americana formada 

por 25 países-membros, com sede em Caracas. Fui seu presidente de 1995 até 

o final de 1997 e, desde então, presidente do seu conselho científico. Durante 

esse período, consegui mudar a missão da organização para que ela se tornasse 

um grande fórum de debates sobre a Reforma da Gestão Pública na região. 

(BRESSER-PEREIRA, 2009: p.255) 

 

 Sobre a situação político-financeira e acerca da organização interna do CLAD, o 

ministro Bresser Pereira descreve como se encontrava o organismo no momento em que foi 

                                                           
132 O Ministro Bresser Pereira permaneceu na Presidência do CLAD em 1995 até o final de 1997. Desde então, 

passou a ocupar a Presidência do Conselho Científico da organização, também composto por intelectuais, tais 

como Nuria Cunill Grau, Adam Przeworski, Joan Prats y Català, Leonardo Garnier e Oscar Oszlak. (BRESSER-

PEREIRA, 2002: p. 21) 
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convidado pelo seu então Secretário-Executivo, Carlos Blanco, para assumir a direção do órgão, 

uma vez que pela ordem rotativa da Presidência seria então a vez do Brasil dirigir a instituição, 

o que levou ao chamado de Bresser àquela missão internacional: 

 
Eu estou lá no Ministério [MARE], e logo no primeiro mês eu recebo um 

telefonema da Venezuela. Quem falava era o diretor executivo do CLAD, 

chamado Carlos Blanco. Eu não sabia o que era o CLAD, e ele me explicou 

mais ou menos o que era e me disse que era a minha vez de ser presidente. 

Porque era pra ser o ex-ministro [da antiga SAF], que eu tinha substituído. Mas 

que tinha que ser eu. E eu aceitei. [...] Aí eu conheci o Carlos Blanco, e em 

pouco tempo eu descobri o seguinte: que o CLAD era uma instituição 

quebrada, [...] pois dinheiro tinha desaparecido rapidamente em consultorias 

que o CLAD dava sobre como reformar o Estado na América Latina. Enfim, 

estava quebrado e não tinha importância nenhuma na América Latina, 

esse era o fato. Esse era o organismo em que eu estava. Eu descobri que o 

CLAD tinha três pessoas de primeiro nível, em nível gerencial: esse Carlos 

Blanco, que estava terminando o mandato; um executivo financeiro, que não 

me lembro o nome, um burocrata competente; e uma única intelectual, muito 

boa, a Nuria Cunill Grau, uma mulher muito competente, de esquerda, muito 

interessante. (BRESSER-PEREIRA, entrevista, 2013, grifo nosso)  

 

 Nesse contexto, ao assumir a presidência desse organismo internacional que então 

vivenciava uma situação interna desfavorável e de baixa visibilidade política internacional na 

região, Bresser-Pereira promoveu algumas alterações fundamentais na sua estrutura e nas suas 

funções básicas com o objetivo de revitalizá-lo ao reorientar sua missão e seu modus operandi. 

Até então o CLAD era considerado um órgão com protagonismo reduzido e pouca influência 

na região para além das pautas tradicionais da reforma burocrática (SPINK, 1998) Não obstante, 

visava “reformar” os Estados dos países latino-americanos principalmente através de missões 

de consultoria. O novo presidente viu logo que isto não fazia sentido. Não havia nenhuma 

possibilidade de um pequeno organismo como o CLAD realizar missão tão ampla. Propôs, 

então, que ao invés de procurar reformar o Estado e de dar consultorias nessa direção, o CLAD 

deveria se transfomrar em um grande centro de difusão das ideias gerenciais através da revista 

acadêmica que já publicava e de um novo instrumento estratégico – um grande congresso anual.  

 As mudanças introduzidas no CLAD a partir da Presidência brasileira lograram a 

revitalização da organização, de modo a transformá-la em uma ferramenta de difusão das ideias 

sobre a Reforma Gerencial na região, além de dinamizar sua desempenho através da realização 

de Congressos anuais133 (BRESSER-PEREIRA, 2009: p. 255), imprimindo àquela organização 

uma lógica de funcionamento inovadora e reorientando seus objetivos para fins mais diretos e 

pragmáticos, sobretudo visando a difusão dos princípios gerenciais no setor público: 

                                                           
133 Os Congressos anuais do CLAD continuam sendo realizados até hoje, representando um importante espaço 

acadêmico para a discussão de temas inovadores em Gestão Pública na América Latina. Segundo Spink (1998: p. 

162-163), o primeiro Congresso foi realizado no Rio de Janeiro em 1996, e o segundo na Venezuela, em 1997. 



 

195 
 

Era uma organização mínima, num total de 15 ou 16 funcionários. A política 

que eu adotei no CLAD foi mudar o estatuto. Eu queria transformá-lo num 

fórum de debates sobre a reforma gerencial na América Latina. Também 

propus a criação do “Congresso do CLAD”, porque eles estavam acostumados 

a fazer conferências caríssimas, com um pequeno debate em uma sala fechada 

e acabava. (BRESSER-PEREIRA, entrevista, 2013, grifo nosso) 

 

 Como complemento a essa nova sistemática de trabalho do CLAD, com a ampliação 

dos debates e a realização de Congressos com uma dinâmica mais ousada, é importante 

assinalar que Bresser-Pereira (2002: p.24; 2009: p.255) afirma que, para empreender essas 

mudanças, contou especialmente com o apoio do BID, através do seu então Presidente, 

Henrique Iglesias, além de ter sido, desde 1995, um dos primeiros parceiros externos a 

manifestar “total apoio” às ideais da Reforma Gerencial. Ademais, em relação ao CLAD, 

Iglesias também forneceu apoio para “tornar possíveis os primeiros Congressos da entidade 

multilateral, por meio do Escritório do Banco para a Reforma do Estado.” 

 Nesse sentido, nota-se no depoimento do ex-ministro que houve uma ação deliberada 

para amplificar as discussões sobre a Reforma Gerencial na América Latina através do CLAD. 

Essa iniciativa, na verdade, era parte de uma estratégia maior para promover a difusão dos 

pressupostos básicos da administração pública gerencial ao mesmo tempo em que propunha 

uma arrojada atualização nos propósitos e na própria missão do CLAD, revitalizando o 

organismo com a expansão dos seus congressos acadêmicos que debatiam os desafios da 

Administração Pública na região: 

 
Porque toda a lógica do CLAD é a lógica do serviço público tradicional. Eu 

falei: nada disso, vamos ter um negócio que não vai custar nada, pelo contrário, 

poderá gerar receita para o CLAD, e ao invés de vocês terem 5 ou 6 papers, 

vocês terão mais de 100. Vamos fazer um congresso. Aí eu peguei os diretores 

do CLAD e os levei aos EUA para conhecer uma reunião da LASA (Latin 

American Studies Association), que tem um imenso congresso que segue a 

lógica que eu queria para o CLAD. E nós fizemos primeiro congresso – o único 

congresso do CLAD que foi realizado no Brasil – no hotel Glória, no Rio de 

Janeiro, em 1996. E aí o CLAD renasceu. (BRESSER-PEREIRA, entrevista, 

2013) 

 

 Por fim, para robustecer o CLAD como um fórum relevante de debates regional sobre a 

Reforma do Estado na América Latina, é válido assinalar que o ministro do MARE destaca a 

atuação especial de uma colaboradora da organização, enfatizando seu papel de relevância no 

trabalho de auxílio à propagação de ideias-chave da Administração Pública Gerencial contidas 

em seus escritos acadêmicos, o que contribuiu para a expansão das propostas e conceitos 

fundamentais da Reforma Gerencial em âmbito internacional:  

 
No CLAD, contei com a magnífica colaboração de Nuria Cunill Grau, e de 

toda uma equipe que soube naquele momento compreender a importância da 
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mudança que estava ocorrendo. Nuria, ao promover a tradução de meus textos 

para o espanhol, ajudou a tornar meu trabalho conhecido na América Latina. 

(BRESSER-PEREIRA, 2010: p.194-95) 

 

 Nesse contexto, uma consequência importante da Presidência brasileira no CLAD – que 

ocorria simultaneamente nos mesmos anos de funcionamento do MARE – digna de nota foi a 

publicação, em 1998, de um importante documento de alcance continental, intitulado “Uma 

Nova Gestão Pública para a América Latina”134 (CLAD, 1998), também conhecida como 

“Declaração de Madri”, que assinalou uma mudança significativa em termos de Reforma da 

Administração Pública na região. De acordo com Nef (2012: p.654), mesmo sendo um autor 

crítico às reformas do estilo NPM na América Latina, o documento do CLAD de 1998 

representou uma chamada para uma redefinição dos princípios da NPM em consonância com 

uma versão “socialmente orientada” das reformas administrativas na região, a partir da 

reconstrução do paradigma administrativo levando em consideração a implementação de 

reformas de mercado com uma “face humana”135, colocando as pessoas em primeiro lugar, 

revitalizando a sociedade civil e enfatizando um Estado mais ativo e democrático. 

 Ademais, tal documento síntese da missão do CLAD em 1998 defende explicitamente 

uma reorientação da tradicional abordagem burocrática da reforma administrativa, com o 

avanço em direção a uma administração mais gerencial, centrando seu foco em problemas 

específicos da região e anunciando a reforma gerencial como uma ferramenta essencial para as 

soluções necessárias naquele contexto: 

  
Nele são destacadas as especificidades próprias da América Latina, 

basicamente as relativas à gravidade da crise do Estado, muito maior que a 

existente no mundo desenvolvido. O documento aponta a necessidade de 

direcionar a estratégia da reforma na região, considerando três questões 

essenciais: a consolidação da democracia, a retomada do crescimento 

econômico e a redução da desigualdade social. Também, enuncia o objetivo 

central da reforma gerencial, que é o de assegurar os mecanismos necessários 

para o aumento da eficácia, eficiência e efetividade da administração pública, 

além de criar novas condições que possibilitem uma relação mais democrática 

entre Estado e sociedade. (MARINI, 2002: p.31) 

  

 Assim sendo, ao anunciar suas diretrizes essenciais, o documento de 1998 do CLAD 

deixa bastante explícita a influência recebida da Reforma Gerencial brasileira, uma vez que 

                                                           
134 O documento foi preparado pelo Conselho Científico do CLAD e aprovado na sua sessão de 14 de Outubro de 

1998 pelo Conselho Diretor do CLAD, que é composto pelas máximas autoridades governamentais responsáveis 

pela modernização da Administração Pública e da reforma do Estado dos 25 países membros. (CLAD, 1998). 
135 Nef (2012: p.654) aponta que alguns analistas e atores dos processos de reformas administrativas na América 

Latina nos anos 1990 teriam sido influenciados pelo movimento da chamada “terceira via”, cujo expoente teórico 

foi o inglês Anthony Guiddens, que propunha uma alternativa à ortodoxia econômica e ideológica do 

neoliberalismo. 
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seus princípios gerais coincidem, em grande medida, com os mesmos princípios orientadores 

presentes no Plano Diretor (1995), evidenciando a abertura que o organismo multilateral, sob a 

liderança do Brasil, apresentou em relação às ideias e conceitos essenciais formulados pelo 

MARE: 

 
Finalmente, são destacados os princípios básicos que deverão orientar a 

implementação desse novo modelo administrativo, com destaque para: a 

profissionalização da alta burocracia, visando ao fortalecimento das 

capacidades de formulação e à avaliação de políticas públicas; a focalização 

no atendimento das demandas do cliente-cidadão; a transparência e 

responsabilização democrática na administração pública; a descentralização da 

execução dos serviços aos níveis subnacionais; a desconcentração 

organizacional da execução de funções do governo central para agências 

especializadas; a orientação dos mecanismos de controle para resultados, 

baseados em indicadores fixados em contratos de gestão; e a adoção de um 

novo desenho organizacional para as atividades não exclusivas (formuladas, 

reguladas e financiadas pelo Estado, mas executadas pelo setor público não-

estatal). (MARINI, 2002: p. 32) 

 

 Portanto, o Brasil teve um papel importante ao assumir a Presidência do CLAD sob a 

liderança empreendedora do ministro Bresser Pereira, ao mesmo tempo em que dirigia o MARE 

e liderava a Reforma Gerencial no país, assinalando o alcance e a difusão internacional do 

experimento reformista brasileiro (LEITE, 2014b; GAETANI, 2000). Esse protagonismo 

permitiu uma revitalização do CLAD com o aumento das suas atividades de discussão 

intelectual e uma consequente maior penetração das ideias da administração pública gerencial 

na América Latina, rompendo com a lógica essencialmente burocrática que orientava a sua ação 

até então. Naquela época, a reforma gerencial estava começando na América Latina, mas 

recebeu um impulso renovador a partir da influência da pioneira experiência gerencial do Brasil, 

um dos primeiros países em desenvolvimento a iniciar a sua reforma gerencial (BRESSER-

PEREIRA, 1998a; 2002).  

El caso de Brasil influyó de manera decisiva en la posición pública del Centro 

Latinoamericano de Administración para el Desarrollo - CLAD. El 

documento-manifiesto oficial “Una nueva gestión pública para América 

Latina” (CLAD, 1998) se inspiró en la iniciativa brasileña y recibió el respaldo 

de todos sus miembros. […] Dada su permanente búsqueda de doctrinas 

gerenciales para las reformas administrativas que pudieran ser presentadas a 

los países en desarrollo, estos organismos evidenciaron un marcado interés por 

la reforma administrativa brasileña. (GAETANI, 2000: p.1) 

 

 Afinal, sob a liderança brasileira, houve suficiente adesão dos variados países-membros 

do organismo multilateral sacramentada na Carta de Madri (CLAD, 1998), documento 

fundamental que consagrou a transformação da organização em um fórum de debates sobre a 

administração pública gerencial na região, iniciativas políticas intelectualmente respaldadas 
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pelo Ministro Bresser Pereira e outros136 intelectuais latino-americanos do CLAD que 

assinalaram uma inflexão crucial na visão de administração pública desses país, elementos 

essenciais que foram capazes de alçar a Reforma Gerencial adaptada às peculiares latino-

americanas como um fator estratégico para promover o desenvolvimento na região e de reduzir 

a injustiça social.  

 

3.3.4 MARE e ONU 

 

 Apesar de não haver registros nem análises na literatura brasileira sobre a relação do 

MARE com outros organismos internacionais para além do BID, Banco Mundial e CLAD, o 

relatório de uma missão da Divisão para Economia e Administração Pública da ONU ao Brasil, 

liderada por Yehezkel Dror (1998), explicita algumas ações e recomendações da ONU para o 

Brasil em relação à Reforma do Estado, sugerindo o aprofundamento da cooperação técnica 

com vários países e indicando a importância da ONU financiar projetos dessa natureza no 

Brasil. Ademais, indica claramente que houve visitas técnicas a altos dirigentes do MARE e 

tomada de conhecimento sobre algumas atividades da Reforma Gerencial no Brasil por parte 

da ONU, inclusive com o explícito reconhecimento de méritos e originalidade na proposta 

reformista do MARE: 

 
A Reforma do Estado, conforme estruturado e em fase de implementação pelo 

MARE, é sem sombra de dúvida a melhor reforma administrativa e mais 

abrangente que tive oportunidade de ver na América Latina, bem como 

uma das melhores na escala global. A reforma utiliza modernas experiências 

e idéias na melhoria do gerenciamento público, sem se deixar cativar por 

alguns dos dogmas em moda. A reforma é abrangente, contudo, construído em 

módulos, de forma a permitir elasticidade e implementação em fases. As 

unidades a serem reformadas são parceiros plenos na tarefa. 

 

Foi captada experiência internacional. Finalmente, o alto escalão do MARE é 

altamente profissional e competente e tive oportunidade de aprender muito 

com eles. Em suma: estou muito impressionado com a reforma do MARE e a 

considero um excelente investimento para recursos de cooperação 

internacional. Outros países, na América Latina e em outros lugares têm 

muito a aprender desta reforma na medida em que avança a sua 

implementação. 

 

Durante as reuniões e seminários com os altos dirigentes do MARE, um 

conjunto de sugestões foram feitas para possibilitar melhorias à reforma do 

Estado. Deixando de lado os assuntos menores e técnicos, minhas principais 

recomendações podem se resumir em seis itens: (1) ampliar e aprofundar o 

leque de experiências de outros países considerados interessantes.  (2) 

fortalecer as dimensões cognitivas do governo; (3) prestar atenção maior a 

                                                           
136 Em entrevista, Bresser Pereira destaca dois intelectuais estrangeiros que estiveram envolvidos nos trabalhos do 

CLAD: “[...] depois ainda criaram um conselho técnico-científico para que eu continuasse ajudando o CLAD e eu 

concordei. O Adam Przeworski, o Oscar Oszlak e outros me ajudaram nesse conselho.” (Entrevista, 2013) 
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crescente criatividade e ao aprendizado na Administração pública, bem como 

os processos “informais” como um todo; (4) integrar mais a reestruturação 

orçamentária à Reforma; (5) facilitar a implementação de um projeto especial 

relativo às facetas cognitivas do Gabinete do Presidente e; (6) fortalecer a 

avaliação geral da reforma, incluindo o acompanhamento próximo aos 

principais contratantes. (Relatório de Y. Dror sobre missão da ONU ao Brasil, 

1998: p.2) 

 

 Em suma, estas breves recomendações e o reconhecimento por parte de um especialista 

das Nações Unidas acerca da Reforma Gerencial de 1995 atestam o caráter internacional de 

pioneirismo da experiência brasileira e a fina sintonia com as grandes tendências internacionais 

das reformas administrativas da época, salientando que houve contato direto dessa organização 

internacional com representantes do MARE, o qual resultou em algumas sugestões relevantes 

para o monitoramento e o aperfeiçoamento das ações empreendidas no Brasil. 

 

3.4 Conclusão do Capítulo 
 

 Ao longo dos seus quatro anos de atividades (e também com reverberações posteriores), 

o MARE manteve uma postura de abertura saudável à contribuição de outros países onde se 

praticaram políticas de reforma gerencial sólidas e consistentes, o que nessa tese associamos às 

dimensões teóricas de difusão de políticas públicas com inspiração e aprendizado de 

experiências internacionais. Naturalmente, essa abordagem baseada em observação e 

aprendizado de realizações estrangeiras bem-sucedidas não pode ser confundida com outros 

processos de assimilação acrítica, como cópia ou emulação de práticas ou políticas públicas 

advindas dessas oportunidades de cooperação e troca de know-how e expertise técnica. 

(PACHECO, 1999; ROSE, 1991) 

 Portanto, verificamos que a equipe ministerial liderada por Bresser Pereira, ao sintonizar 

o MARE com as boas práticas internacionais, difundiu a sua própria proposta, fruto de uma 

iniciativa nacional, ao mesmo tempo em que absorveu tendências e experiências globais no 

campo da gestão pública, atingindo outras audiências para além das brasileiras, bem como 

alguns foros internacionais relevantes para as discussões sobre a Reforma do Estado na década 

de 1990.  

 Logo, constatamos que os ecos da Reforma Gerencial de 1995 também reverberaram 

em esferas internacionais especializadas (PACHECO, 2004a; GAETANI, 2005) tendo exercido 

(com destaque para o caso da relação MARE/BID), em alguma medida, influência no debate 

ainda embrionário da agenda das organizações internacionais que estavam iniciando a 

formatação das suas políticas de reforma da Gestão Pública naquele momento.  
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 No caso do CLAD, em especial, constata-se a grande influência e difusão dos princípios 

básicos da Reforma Gerencial brasileira em direção àquele organismo, liderado por Bresser 

Pereira concomitantemente à sua gestão no MARE. A liderança brasileira foi capaz de alçar 

uma pequena organização regional ao status renovado de um fórum ampliado de debates 

regionais sobre a Reforma do Estado na América Latina, e que consagrou as diretrizes 

gerenciais a guiar os países latino-americanos em seus processos de reformas administrativas 

em um importante documento-síntese que consagrou a Administração Pública Gerencial na 

região (CLAD, 1998). 

 Assim sendo, a proposta brasileira de reforma gerencial, consubstanciada no Plano 

Diretor (BRASIL, 1995), foi elaborada sob influência de experiências internacionais exitosas 

em algumas nações e o início de sua implementação deu-se de modo aperfeiçoado através da 

cooperação internacional com alguns países avançados na matéria, sobretudo Grã-Bretanha e 

França, além do diálogo e programas de cooperação técnica e financiamentos estabelecido com 

importantes organismos internacionais multilaterais, com destaque para a relação mais frutífera 

e de maior identidade de ideias e proposta com o BID.  

 Entretanto, há que se destacar que se trata de uma proposta genuinamente nacional que 

levou em conta as peculiaridades do quadro político-administrativo brasileiro, rechaçando 

imposições “automáticas” da globalização e buscando situar estrategicamente o Brasil, nação 

em desenvolvimento, em meio a ideologias e credos que não atendiam ao interesse nacional, 

conforme enfatiza o seu principal formulador: 

 
A Reforma Gerencial de 1995, em vez de ser vista como um confinamento 

exógeno imposto pela globalização, foi vista como uma consequência da crise 

endógena do Estado. A globalização não deve ser omitida, mas a ênfase estava 

antes na crise do Estado desenvolvimentista latino-americano. Além disso, a 

reforma proposta foi relacionada diretamente com minha insistente crítica às 

duas ideologias opostas que vêm dominando a cena brasileira por muito tempo: 

de um lado, as velhas idéias desenvolvimentistas e estadistas, e do outro, o 

credo ultraliberal conservador, patrocinado por conservadores de todos os 

tipos, frequentemente com o apoio das organizações internacionais de 

Washington. Essas são alternativas falsas que não se aplicam à realidade em 

países desenvolvidos, e que ignoram que um país em nível intermediário de 

desenvolvimento, como o Brasil, pode também encontrar sua própria maneira 

entre esses dois extremos. (BRESSER-PEREIRA, 2002: p.20) 

  

 Em suma, para concretizar essa posição, a Reforma Gerencial formulada, defendida e 

liderada pelo ministro Bresser Pereira com o suporte direto da equipe do MARE foi sobretudo 

fruto de proveitoso diálogo internacional e inspiração em boas experiências, que resultaram em 

aprendizado de políticas e práticas relevantes para o Brasil, porém sem uma “transplantação” 

acrítica e automática de instituições e modelos dos países exportadores: 
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The proper expression should be policy dialogue considering that there were 

no institutional processes of policy transplant in any cases. But the dynamics, 

the intensity, and the quality of the dialogue varied because of the different 

forms it occurred and because of the way foreign ideas influenced each one of 

the reforms. The process is related to policy learning and lesson-drawn 

according to the frameworks suggested by Rose (1991). (GAETANI, 2005: 

p.41) 

 

 Desse modo, torna-se evidente que o processo de aprendizado, essencialmente baseado 

em um “diálogo de políticas públicas”, enquadrado na perspectiva teórica aqui adotada não 

produz, ao afinal, cópias exatas dos modelos originais, buscando sobretudo a inspiração e a 

absorção de know-how e expertise externos de modo a adaptar algumas ideias trazidas de fora 

às condições do novo contexto político-institucional onde aportam, combinando elementos para 

produzir um novo modelo inovador:  

 

It is evident, therefore, that the learning process does not necessarily produce 

exact copies from original models. As Rose (1991) stresses, policies are 

transformed when they arrive in new lands, frequently combining elements 

from distinguished places/experiences in order to produce adaptations of 

models regarded as innovative. (PORTO DE OLIVEIRA e FARIA, 2017: 

p.17) 

 

 Enfim, essa nova concepção brasileira, fruto desse processo, aqui entendido através da 

abordagem derivada da literatura acerca do “aprendizado de políticas públicas”, será discutida 

em perspectiva comparada com as ideias e conceitos da New Public Management no próximo 

Capítulo desta tese, ao abordarmos a concepção teórica e normativa da administração pública 

gerencial no Brasil como expressão genuína dessa inovação e adaptação de grandes tendências 

internacionais ao contexto brasileiro.  
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Capítulo 4 - A Reforma Gerencial e a New Public Management 

 

Este Capítulo tem o objetivo de discutir algumas correntes teóricas que assinalam a 

Reforma Gerencial e está dividido em quatro partes: iniciaremos com uma discussão sobre a 

burocracia weberiana e suas contribuições para a fundamentação teórica da Administração 

Pública burocrática, apontando suas virtudes e insuficiências; em seguida, apresentaremos as 

concepções teóricas a respeito da New Public Management (NPM), uma ponte de diálogo 

teórico fundamental para a compreensão da proposta de 1995 em função da influência exercida 

sobre a formulação da Reforma Gerencial brasileira; em terceiro lugar, procederemos a uma 

análise sobre a concepção brasileira da “Administração Pública Gerencial”, abordando os 

fundamentos dessa formulação teórica no âmbito da proposta contida no Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho de Estado (BRASIL, 1995) Por fim, procederemos a uma análise 

comparativa de pontos essenciais contidos na doutrina geral da NPM e na proposta brasileira 

da Reforma Gerencial, buscando destacar e analisar alguns elementos distintivos fundamentais 

que conferem originalidade e ineditismo à proposta brasileira de Reforma Gerencial do Estado. 

 

4.1 Administração Pública Burocrática 

 

A concepção weberiana de burocracia constitui ponto de partida essencial para qualquer 

discussão sobre o funcionamento e a evolução da máquina governamental. Segundo Peters 

(2009: p.9), o modelo weberiano continua sendo a principal fundação intelectual quando se 

pensa sobre governo e seu funcionamento, sendo também o modelo teórico contra o qual a 

maioria das tentativas de reformas são dirigidas. Assim, a perenidade da burocracia weberiana 

está justamente no fato de ser o paradigma137 que ainda não foi plena e totalmente superado em 

nenhum sistema administrativo, e permanece na mira de todos os críticos e reformistas, razão 

pela qual os seus pressupostos fundamentais serão descritos nesta seção. 

 

4.1.1 A burocracia weberiana como referência fundamental para a Administração 

Pública  

 

                                                           
137 Para Kuhn (1996), paradigma é “um conjunto de princípios que são aceitos de modo consensual por toda a 

comunidade científica. Esse é exemplar, é um conjunto de soluções de problemas concretos, uma realização 

científica concreta que fornece os instrumentos conceituais e instrumentais para a solução de problemas”.  
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Segundo Max Weber, existem três tipos ideais138 de dominação legítima, a saber: a 

dominação racional-legal139, a tradicional e a carismática. (WEBER, 2003). A primeira diz 

respeito à noção de burocracia, que para Weber é a “célula germinativa do Estado ocidental 

moderno”. Suas características básicas são a continuidade, o rigor, a intensidade e 

calculabilidade. Este tipo de dominação é regido pela razão instrumental, em virtude de seu 

maior alcance técnico de rendimento graças à continuidade, precisão, disciplina, rigor e 

confiabilidade das formas burocráticas.  

É importante ressaltar que esta dominação possui uma aplicação universal a todas as 

espécies de tarefas, estando fortemente presente nas grandes instituições da modernidade, com 

o Estado, os exércitos, os partidos políticos, as associações e a grande empresa capitalista. Em 

suma, trata-se da administração mais racional do ponto de vista técnico-formal, pois ela é pura 

e simplesmente inevitável para as necessidades da administração de massas, constituindo-se na 

forma mais racional do exercício de dominação. O caráter impessoal da burocracia possibilita 

objetividade nas relações de trabalho e afasta os vícios patrimonialistas do personalismo e do 

favoritismo. A característica distintiva fundamental da dominação racional é o conhecimento 

profissional e a especialidade técnico-profissional que define o seu quadro administrativo, 

instrumento estratégico que confere superioridade à administração burocrática sobre as demais 

formas de gestão e de dominação: 

 
A fonte principal da superioridade da administração burocrática reside no 

papel do conhecimento técnico que, através do desenvolvimento da moderna 

tecnologia e dos métodos econômicos na produção de bens, tornou-se 

totalmente indispensável. (WEBER, 1966: p.24) 

 

Assim, temos uma dominação legitimada em virtude do conhecimento técnico 

especializado e fortalecida pelo saber prático do serviço, expresso nas variadas formas de 

documentação e na instituição de segredos oficiais, por exemplo. Em suma, o principal recurso 

de poder dos burocratas é o seu conhecimento técnico. Além disso, dentro de um aparato 

burocrático, todo direito é estatuído de forma racional e as ordens são impessoais, sendo o 

exercício contínuo do poder vinculado às regras e funções oficiais, com meios coercivos 

admissíveis e regulados. Outro aspecto essencial da forma racional legal de dominação é o 

                                                           
138 Uma das mais importantes ferramentas teórico-metodológicas das Ciências Sociais e uma das grandes 

contribuições conceituais weberianas, que é a noção de tipo ideal, ou seja, a “construção da realidade numa 

concepção logicamente precisa”, com a finalidade analítica de compreender a multiplicidade de situações do 

mundo empírico a partir de uma referência teórica de maior nível de abstração. (GERTH e MILS, 1971) 
139 Aqui, por limitações do escopo do trabalho, nos restringiremos a discutir apenas a forma racional-legal de 

dominação proposta por Weber, pois é a que mantém relação direta com o seu conceito de burocracia. Para a 

conceituação das demais formas de dominação legítima, ver Weber (2003). 



 

204 
 

exercício do poder através da “autoridade institucional”, característica central que afasta as 

formas personalistas presentes nos outros dois tipos ideais de dominação teorizados pelo célebre 

sociólogo. Enfim, a burocracia rege-se pela hierarquia oficial com controle e supervisão das 

atividades dos subordinados, e as regras são aplicadas por funcionários com qualificação 

técnica e profissional, o que dá suporte para esta formidável estrutura de poder. (WEBER, 2003) 

Levando estas características em consideração, é importante destacar que o 

desenvolvimento da burocratização está intimamente ligado à ampliação da atividade 

capitalista, cujas necessidades administrativas não podiam ser satisfeitas pelos meios 

tradicionais e demandam o que Weber chama de “espírito normal da burocracia racional”, ou 

seja, o formalismo e a tendência dos burocratas à execução materialmente utilitarista das suas 

tarefas administrativas. Do ponto de vista social, a dominação burocrática significa 

recrutamento universal a partir dos mais qualificados e a dominação da impessoalidade 

formalista “sine ira et studio” (sem ódio e sem paixão).  

 Nesse sentido, é interessante a conceituação que Weber (1971) faz das funções típicas 

do burocrata: o burocrata do tipo ideal weberiano é a figura peculiar que integra os quadros do 

serviço público civil profissional, sendo a referência mais tradicional quando pensamos o 

“profissional técnico” do Estado. Trata-se de um ator que busca a aplicação imparcial da norma 

e suas atividades são fixas e estáveis. O funcionário burocrático, na visão weberiana, é aquele 

nomeado por uma instância superior, após ser submetido à seleção criteriosa com base nos seus 

certificados de formação, os quais devem estar vinculados às exigências do cargo, e que espera 

ser reconhecido em razão de sua formação. 

 Disso decorre que seu nível de discricionariedade é baixo e o conhecimento técnico é 

o seu principal recurso de poder. A sua posição é definida em hierarquia e o seu recrutamento 

e ascensão se dão por critérios exclusivamente meritocráticos e de senioridade, sendo que a 

tecnicalidade advinda do seu conhecimento o instrumento fundamental de legitimação da 

meritocracia.  Em sua, a importância do agente burocrático na condução dos trabalhos do Estado 

está sintetizada no ethos que orienta a sua ação: 

 
Segundo sua vocação, o funcionário autêntico não se dedicará à política. Deve 

dedicar-se, de preferência, à ‘administração’ imparcial. (...) Sem ressentimento 

nem preconceito, ele administrará o seu cargo. Daí não fazer precisamente o 

que o político, o líder bem como seu séquito, tem sempre e necessariamente de 

fazer, ou seja, lutar. Tomar uma posição, ser apaixonado, é o elemento do 

político e, acima de tudo, o elemento do líder político. Sua conduta está sujeita 

a um princípio de responsabilidade muito diferente e, na verdade, exatamente 

contrário ao princípio do servidor público. A honra deste está em sua 

capacidade de executar conscienciosamente a ordem das autoridades 

superiores, exatamente como se a ordem concordasse com sua convicção 
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pessoal. Isso é válido até mesmo se a ordem lhe parece errada e se, apesar dos 

protestos do servidor civil, a autoridade insiste nela. Sem essa disciplina moral 

e essa omissão voluntária, no sentido mais elevado, todo o aparato 

administrativo cairia aos pedaços.  (WEBER, 1971, p. 116) 

 

 Portanto, para Weber, a burocracia revela-se a forma mais eficaz de exercício da 

autoridade nas organizações, à medida que, por meio dela, é possível alcançar tecnicamente o 

máximo de rendimento do trabalho, em virtude da precisão, continuidade, disciplina, rigor e 

confiabilidade na execução dos programas de ação da organização. Sua superioridade vis a vis 

outros modelos organizacionais decorre do fato de instrumentalizar uma execução objetiva e 

racional daquilo que deve ser feito, assegurando previsibilidade às ações desenvolvidas, 

independentemente das pessoas encarregadas de fazê-lo.  

Assim, Weber caracteriza o tipo “puro” de burocracia, considerada como um quadro 

administrativo formado de funcionários nomeados que estão subordinados a um chefe supremo 

investido de autoridade legal, "em virtude de apropriação, eleição ou designação para a 

sucessão", mas que ele próprio exerce essa autoridade dentro de uma área de competência 

legalmente estabelecida. (WEBER, 2003) 

Enfim, os conceitos weberianos são cristalinos a respeito das funções típicas da 

burocracia para a vida institucional do Estado, que tem predominado por séculos, desde a 

formação e consolidação do modelo de Estado-Nação. A função do burocrata e suas 

características definidoras dão o formato essencial do modelo weberiano de burocracia que 

buscamos analisar nesta seção, e que estará no centro das críticas e tentativas de reformulação 

de outras correntes teóricas que exploraremos adiante. Em suma, do ponto de vista das suas 

vantagens, a burocracia nasce no século XIX, junto com o Estado liberal como forma de 

combater o patrimonialismo conferiu à burocracia uma conotação consensual: é a dominação 

legitimada pela lei. A burocracia, nesse sentido, opõe-se a todo tipo de privilégio, ordens 

arbitrárias e interesses personalistas. (BRESSER PEREIRA, 2009).  

 

4.1.2 Disfunções burocráticas 

 

A perenidade da burocracia weberiana está justamente no fato de ser o paradigma que 

ainda não foi plena e totalmente superado, e ainda permanece na mira de todos os críticos e 

reformistas. Portanto, o modelo burocrático passou, com sua abordagem ensimesmada, fruto de 

exagerado formalismo e sua rigidez, a não responder adequadamente às grandes demandas 

sociais de um Estado mais eficiente e voltado para o cidadão e começou a apresentar muitas 

disfunções, identificadas como ineficiência, ineficácia, atrasos, papelório excessivo, privilégios 
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injustificados, além de outros atributos negativos. Para explicar esses fenômenos decorrentes 

das flagrantes limitações que a burocracia weberiana passou a apresentar, especialmente a partir 

de meados da década de 1960, teóricos passaram a discutir os limites da organização burocrática 

como resposta a problemas organizacionais, tanto no âmbito públicos quanto privado140.  

 Nesse sentido, formulação crítica importante à burocracia weberiana é de Robert Merton 

(1970), que trabalha com a noção teórica de “disfunções burocráticas”, descrevendo-as 

fundamentalmente como a devoção dos burocratas às regras que conduz à sua transformação 

em normas absolutas e ensimesmadas, que já não são concebidas como relativas a um conjunto 

de propósitos. O crescente processo de racionalização e formalização da burocracia pública 

gerou uma ênfase excessiva nos procedimentos e regras, que acabaram por se tornar o foco 

prioritário deste tipo de organização. Logo, na leitura de Merton, há uma impessoalidade 

extremada que tende ao conformismo e ao tecnicismo. Assim, o conceito de disfunção 

burocrática, como desenvolvido por Merton (1970: p. 275), é construído a partir da idéia 

elementar de que há um exagero injustificado no esforço de conformar o corpo burocrático às 

normas e valores necessários à impessoalidade e à objetividade da burocracia:  

 
Há uma margem de segurança na pressão exercida por tais sentimentos (os de 

limitação da autoridade e da competência de cada um, e a metódica execução 

das atividades de rotina) sobre o burocrata, para conformá-lo às suas 

obrigações modeladas. 

 

 Em suma, as críticas de Merton para o modelo burocrático weberiano estão centradas 

em vícios do corpo burocrático que passa a apresentar uma internalização e elevado apego às 

normas, além do excesso de formalização, rotinas e registros. Estas condições se juntam à 

resistência às mudanças e à despersonalização dos relacionamentos. Obviamente, para Merton, 

a burocracia não será um espaço de inovação e sua essência define-se pela conformidade às 

rotinas, gerando também uma rigidez no trato com o público, pois o burocrata, antes de ser 

estimulado à inovação, é sobretudo induzido à segurança e ao conforto oferecidos pela 

obediência estrita aos regulamentos. 

 
Robert Merton elaborou a crítica mais incisiva e direta ao modelo burocrático, 

analisando os seus efeitos negativos sobre as organizações e outras esferas da 

vida. Esses efeitos negativos foram chamados de disfunções burocráticas: o 

impacto da prescrição estrita de tarefas (red tape) sobre a motivação dos 

empregados, resistência às mudanças, e o desvirtuamento de objetivos 

provocado pela obediência acrítica às normas. Outro aspecto levantado por 

                                                           
140 Numerosos autores apontaram os limites do paradigma burocrático, ainda nos anos 1970-80, com destaque para 

Merton, Crozier e Selznick. Porém, nesta seção nos limitaremos apenas a pontuar algumas definições conceituais 

centrais de alguns deles, uma vez que o foco analítico deste Capítulo é a NPM e suas relações com a proposta 

brasileira de Reforma do Aparelho de Estado.  
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Merton (1949) é o abuso da senioridade como critério para promoção funcional 

que, segundo o pesquisador, pode frear a competição entre funcionários e 

fomentar um senso de integridade e corporativismo entre os funcionários, 

causando um destacamento dos interesses dos destinatários/clientes dos 

serviços da organização. Ademais, a impessoalidade levada ao pé da letra pode 

levar a organização a não dar atenção a peculiaridades das necessidades 

individuais. Merton (1949) ainda enumera a arrogância funcional em relação 

ao público destinatário, em especial no serviço público, pois, em muitos casos, 

o funcionalismo público goza de situação de monopólio na prestação de 

serviços. (SECCHI, 2009: p. 353) 

 

 Selznick (1978) é um outro autor relevante nesta discussão e explica a ação dos 

burocratas como forma de exercer poder e de se adaptar às organizações. Burocracia para este 

autor é entendida como a soma da estrutura organizacional e o seu corpo de burocratas, no 

sentido de atores. Um conceito importante para fundamentar a sua crítica ao modelo weberiano 

é o conceito de cooptação que, segundo o autor, é um “processo de absorção de novos elementos 

na liderança ou estrutura de decisões políticas de uma organização, como meio de evitar 

ameaças à sua estabilidade ou existência” (p.93).  

 Por natureza, a cooptação divide a autoridade, com o objetivo essencial da distribuição 

dos símbolos públicos, das responsabilidades técnicas, sem a transferência do poder 

substantivo, de forma que os elementos cooptados não escapem ao controle, o que requer 

controle informal sobre eles, o que é uma das principais “fontes de tensão permanente entre 

teoria e a prática no comportamento organizacional” (SELZNICK, 1978: p.96) Assim, os 

mecanismos de cooptação distorcem a impessoalidade e geram desequilíbrios na máquina 

burocrática. 

 Em suma, as limitações organizacionais, culturais e ideológicas do modelo burocrático 

weberiano levaram à críticas e à afirmação de que este paradigma estaria então vivendo uma 

crise, abrindo espaço ao surgimento de teorias concorrentes ou novas doutrinas administrativas 

que passavam a vislumbrar novas formas de gerenciar as máquinas governamentais que não 

naquelas por meio de instituições baseadas no “modelo do bureau”. 

 

4.2 New Public Management: atributos fundamentais 

 

É no contexto de contestação da burocracia weberiana que os movimentos de Reforma 

do Estado surgiram, entre outras motivações, como uma consequência natural em resposta às 

supostas ineficiências da burocracia. Esta emblemática passagem do consagrado Reinventing 

Government descreve com precisão as falhas e insuficiências da burocracia tradicional: 

 

[...] o tipo de governo que se desenvolveu durante a era industrial, com suas 

burocracias lentas e centralizadas, preocupado com normas e regulamentos, 
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sujeito a cadeias de comando hierárquicas, deixou de funcionar bem. Na sua 

época esses governos foram capazes de grandes realizações, mas ao longo do 

tempo se afastaram das nossas necessidades. Tornaram se inchados, 

ineficientes, funcionando com desperdício. E quando o mundo começou a 

mudar, não acompanharam essas mudanças. As burocracias hierárquicas, 

centralizadas, concebidas nas décadas de 1930 e 1940, simplesmente não 

funcionam bem no quadro altamente mutável da sociedade e da economia dos 

anos 1990, rico de informações e conhecimento. São como transatlânticos de 

luxo numa era de jatos supersônicos: grandes, caros e pouco ágeis. 

Gradualmente estão sendo substituídos por novas modalidades de instituições 

públicas. (OSBORNE e GAEBLER, 1994: p.12-13) 

   

Assim sendo, o modelo burocrático nos moldes weberianos, conforme discutido na 

seção anterior, tornou-se o alvo das mais ásperas críticas, notadamente pelos pensadores que 

atacaram as chamadas “disfunções burocráticas” e mais especialmente durante a década de 

1980, quando a chamada New Public Management141 influenciou muitos países importantes 

nos processos de Reforma administrativa, sendo a Grã Bretanha, a Nova Zelândia e os EUA 

alguns países que desenvolveram e implementaram modelos pioneiros de Reformas que logo 

se tornaram paradigmáticos e passaram a orientar e inspirar outros países na direção dessas 

mudanças no setor público. Assim, diante desses questionamentos a partir dessa “onda” de 

mudanças internacionais, o modelo burocrático weberiano passou a ser considerado inadequado 

para o novo contexto contemporâneo por sua presumida ineficiência, morosidade, estilo 

autorreferencial e descolamento das necessidades dos cidadãos. (SECCHI, 2009) 

Nesta seção, a partir da revisão de literatura das principais referências fundadoras do 

debate internacional sobre a NPM, pretendemos explorar seus principais significados teórico-

conceituais, analisando suas características definidoras, sem pretender abordar inteiramente o 

amplo debate sobre as origens intelectuais, ondas ou ciclos da NPM, “morte” ou a “evolução”142 

da NPM em direção a outros paradigmas teóricos, aspectos já exaustivamente explorados pela 

literatura internacional (FERLIE et al, 1999; BARZELAY, 2000; 2001; GRUENING, 2010; 

DUNLEAVY et al 2006; PETERS, 2009; POLLITT e BOUCKAERT, 2011; LAEGREID, 

2015; CURRY e VAN DE WALLE, 2016) e que aqui não nos interessam diretamente.  

Importa para esta tese tão somente estabelecer um foco na análise da NPM como uma 

corrente teórica composta por uma diversidade de práticas e filosofias administrativas, 

considerando que concentraremos nossos esforços na discussão concernente à segunda “onda”, 

como observam com Pollitt e Bouckaert (2011: p.9-11), sugerindo que seria possível identificar 

                                                           
141 Nova Gestão Pública, em tradução direta para o português. 
142 Neo-Weberian State, the New Public Governance, Digital-Era Governance, and Public Value Management 

(including strategy and innovation); all of them self-styled “alternatives” or supplementary ideas to the NPM 

doctrine and movement. (POLLITT e BOUCKAERT, 2011: p.11) 
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três “ondas” de pensamento reformista na Administração Pública das últimas décadas: a 

primeira, dominante nos anos 1960-70, caracterizada pelo racionalismo e planejamento 

hierárquico, com predomínio da técnica, ciência e expertise; a segunda, de meados da década 

de 1970 até o final dos anos 1990, que seria o período de ouro da NPM, marcado pela 

emergência das técnicas privadas no governo e da “boa gestão” como solução de problemas 

públicos; e a terceira, do final dos anos 1990 até a atualidade, na qual não há um “modelo 

dominante”, mas sim uma miscelânea de conceitos como governança, redes, parcerias, governo 

eletrônico, transparência e confiança no governo.   

Dito isso, concentrar-nos-emos especificamente na segunda “onda” apontada, e em 

apresentar as conceituações essenciais acerca da NPM para introduzir o assunto e, 

posteriormente, aprofundar a discussão desses pressupostos teóricos conjugando com a 

comparação e a análise do caso do modelo brasileiro reformulado na Reforma Gerencial de 

1995. Nesse contexto, emerge essa corrente teórica, ou conjunto de doutrinas e filosofias 

administrativas, genericamente denominada de New Public Management, doravante NPM, que, 

em linhas gerais, propõe um modelo “pós-burocrático” de Gestão Pública e vem na esteira da 

busca por respostas às novas e mais complexas demandas econômicas e sociais, denominando-

se inovadora, flexível e com foco nos resultados.  

Do ponto de vista conceitual, Secchi (2009) identifica como valores centrais nesse novo 

modelo a produtividade, a descentralização, a eficiência na prestação de serviços, a 

accountability, dentre outros. Em suma, suas principais características definidoras são a 

profissionalização da alta burocracia, a transparência da administração pública, a 

descentralização da execução dos serviços públicos, desconcentração organizacional das 

atividades exclusivas do Estado e a orientação para o controle de resultados. 

Na literatura internacional, Christopher Hood usou pela primeira vez143 (1989; 1991) o 

conceito de New Public Management (NPM) para refletir acerca de um conjunto de doutrinas 

administrativas similares em ascendência desde o final dos anos 1970 e que dominou a agenda 

da administração pública em muitos países (LAEGREID, 2015) Em verdade, a NPM representa 

                                                           
143 Embora o estudo de Curry e Van de Walle (2016: p.5) questione a interpretação mais aceita na literatura de que 

o artigo de Hood (1991) inaugura o conceito de NPM, os dados do mesmo estudo destacam fortemente que o artigo 

de 1991 é o mais citado de toda a área de Administração Pública, reforçando seu caráter central na discussão 

teórica nesse âmbito: “A simple analysis using the WoS category term ‘Public Administration’ lists Hood’s (1991) 

article as the most cited article in the entire discipline, with a citation count of 1332 (January 2016). This is 

considerably above other seminal highly cited articles that had agenda-setting impacts on the field, such as Paul 

Sabatier’s (1988) work on the Advocacy Coalition Framework, Fritz Scharpf (1988) on governance, Carol Weiss 

(1979) on research utilization, Charles Lindblom on muddling through, Dolowitz and Marsh on policy diffusion 

or Perry and Wise (1990) on public service motivation. This indicates the clear centrality of the concept in the 

contemporary public administration literature.” 
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um conjunto de práticas gerenciais e valores liberais baseados na livre-iniciativa e do mercado, 

na produtividade e na redução da intervenção estatal na economia, que atuam sobre o Estado, 

o governo e a administração pública, dentro do novo contexto mundial globalizado, nos campos 

do social, do político e do econômico. 

Curry e Van de Walle (2016: p.2), em um estudo de análise bibliométrica sobre o 

conceito de New Public Management, questionam a interpretação corrente na literatura 

internacional acerca do ineditismo de Hood (1991) na elaboração conceitual mais precisa do 

termo, apontando que o próprio Hood, em estudo anterior do ano de 1989, já tentava delinear 

os contornos teóricos do termo. Além disso, os autores afirmam que muitos teóricos 

reivindicam a ancestralidade sobre a NPM, embora sem usar o conceito de forma clara. De 

acordo com a interpretação de Curry e Van de Walle (2016: p.3), o próprio Hood (1989) 

reconhece que o “landmark text” sobre a NPM seria um documento oficial do governo da Nova 

Zelândia144: 

Some academic compilations have appeared, but the closest to a real “text” that 

I have seen so far is the 600-page tome Government Management which the 

New Zealand Treasury (1987) prepared for the incoming (Lange) government 

after the 1987 election. (HOOD, 1989: p. 349) 

 

Nesse sentido, constata-se que já em 1989 o trabalho de Hood apresenta um esboço de 

definição, ainda que imprecisa, que sugere que a NPM seria um conjunto de “doutrinas 

administrativas similares” fortemente presente na agenda da administração pública de alguns 

países pioneiros desse movimento que, posteriormente nos textos de 1991 e 1995, Hood 

também classificaria como um movimento internacional:  

 
NPM is a convenient, if somewhat loose, shorthand to denote the set of quite 

similar administrative doctrines which came into the ascendancy in the late 

1970s and the 1980s and dominated the agenda of public administration in 

many countries, including New Zealand, Canada, Australia and the United 

Kingdom. Something similar happened in the United States, though with a 

slightly different emphasis. (HOOD, 1989: p.349) 

 

De todo modo, ainda que a discussão conceitual sobre a NPM já apareça anteriormente, 

a literatura trata o artigo de Hood (1991) como primeira referência acadêmica oficial ao New 

Public Management. Em um texto posterior, Hood (1995) afirma que a expressão foi escolhida 

como forma de criar um “rótulo genérico” para as várias mudanças no estilo de gestão pública 

em diversos contextos nacionais. Segundo o autor, o intuito era designar uma expressão capaz 

de ir além da linguagem particular dos programas nacionais que continham propostas de 

                                                           
144 Bresser-Pereira (1998a;2009) também reconhece as práticas de reformas inspiradas na NPM praticadas na Nova 

Zelândia como uma das mais profundas levadas a cabo no mundo anglo-saxão. 
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reformas administrativas nos marcos do gerencialismo, como o francês Projet de Service, o 

britânico Next Steps e o canadense Public Service 2000.  

De acordo com Laegreid (2015), no trabalho de 1991 Christopher Hood gravou 

efetivamente a expressão New Public Management no campo acadêmico de Administração 

Pública numa tentativa mais elaborada de tratamento analítico e conceitual da onda reformista 

em escala global iniciada uma década antes. Àquela época, Hood já demonstrava preocupação 

em evidenciar que o gerencialismo havia ultrapassado as fronteiras do pensamento conservador 

britânico, ressaltando sua tendência de expansão internacional para além do mundo anglo-

saxão. Já naquela ocasião, o autor observava que os princípios do gerencialismo haviam sido 

“fortemente endossados” por governos trabalhistas145 – tradicionais adversários da direita – na 

Austrália e na Nova Zelândia.  (FERLIE et al, 1999; PACHECO, 2010a; FONTOURA, 2015; 

BRESSER-PEREIRA, 1998a; 2009.) 

 
NPM as a concept was born in the article by Christopher Hood in the journal 

Public Administration in 1991. Peter Aucoin (1990) had touched upon many 

of the same points in an article in the journal Governance a year before. And 

Hood had mentioned NPM also in his inaugural lecture at the London School 

of Economics and Political Science called “Beyond the public bureaucracy 

state”. In later works, Hood expanded and commented upon the concept. For 

Hood, the basic idea was a shift in values in public service delivery moving 

towards efficiency, markets and managerialism. (LAEGREID, 2015: p.12) 

 

Assim, acerca dos esforços empreendidos por Hood (1995: p.95-98) para conceituar o 

que seria a New Public Management, o autor propõe sete elementos essenciais que sintetizam 

o conjunto de prescrições operativas da NPM, a saber: 

 
1. Desagregação do serviço público em unidades especializadas, e centros de 

custos; 

2. Competição entre organizações públicas e entre organizações públicas e 

privadas; 

3. Uso de práticas de gestão provenientes da administração privada;  

4. Atenção à disciplina e parcimônia; 

5. Administradores empreendedores com autonomia para decidir; 

6. Avaliação de desempenho; 

7. Avaliação centrada nos outputs. 

 

Em adição, esses elementos estariam diretamente conectados com quatro grandes 

“megatendências administrativas”, que ajudariam então a explicar as mudanças que estavam 

ocorrendo no âmbito das reformas gerenciais praticadas nos países pioneiros nessas 

experiências:  

                                                           
145 Essa discussão, ainda em caráter bastante incipiente no cenário brasileiro, está bem exposta nos trabalhos 

empíricos de Fontoura (2015) e Oliveira (2016), que tratam da implementação de medidas típicas da 

Administração Pública Gerencial em governos subnacionais brasileiros liderados por partidos de esquerda. 
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1. Attempts to slow down or reverse government growth; 

2. A shift towards privatization and quasi-privatization and away from core 

government institutions; 

3. The development of automation, particularly in information technology, in 

the production and distribution of public services; 

4. The development of a more international agenda on top of older individual 

country traditions in public administration; (HOOD, 1991: p.3) 

 

Nesse sentido, Hood assinala que a NPM estaria, em sua origem, muito mais ligada às 

práticas do setor privado do que à formulações típicas da academia com suas definições 

teóricas, cujo protagonismo era essencialmente dos consultores privados e practitioners, razão 

pela qual, naquele contexto de florescimento da ideia de NPM na década de 1980, não havia 

ainda um texto acadêmico mais consensual que definisse objetivamente as ideias da NPM:  

 
NPM, like the development of new financial instruments, has been a fast-

moving field in which the innovations have been coming from practice and 

from the private sector rather than from academics, certainly within the 

mainstream field of public administration. Because the movement is 

consultant-driven and practitioner-driven, there is no single classic text 

which sets out NPM ideas. (HOOD, 1989: p. 349, grifo nosso) 

 

Enfim, em que pese essa indefinição do início do debate, a ponto de Hood (1991) afirmar 

que a NPM é um “loose term”, é possível identificar algumas características marcantes que 

definem a NPM: a descentralização, a eficiência como objetivo fundamental, o uso de 

mecanismos de mercado, uma governança “market-based”146 para a entrega de serviços 

públicos e o uso intenso de técnicas de gestão oriundas do setor privado formam alguns dos 

atributos definidores essenciais da NPM, conforme podemos sintetizar, juntamente com outros 

elementos definidores, no quadro abaixo: 

 
 Quadro 1 - Atributos fundamentais da New Public Management 

Aproximação 

do setor 

público ao 

setor privado 

Descentralização e delegação de poder para uso de recursos 

Competição entre organizações públicas 

Emprego de práticas gerenciais privadas no setor público 

Busca por melhora na eficiência dos serviços e políticas públicas 

Foco em 

resultados 

Gestores com maior autonomia 

Estabelecimento de padrões mensuráveis de desempenho 

Definição prévia de metas e objetivos 

Fonte: Elaboração própria a partir de Hood (1991; 1995) 

                                                           
146 De acordo com Secchi (2009: p.354), “Marketization é o termo utilizado para a utilização de mecanismos de 

mercado dentro da esfera pública. Exemplos de mecanismos de mercado é a liberdade de escolha de provedor por 

parte do usuário do serviço público e a introdução da competição entre órgãos públicos e entre órgãos públicos e 

agentes privados. 
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Outros autores essenciais na discussão internacional sobre a NPM oferecem uma 

definição alinhada com a concepção apresentada por Hood, afirmando que a NPM pode ser 

entendida como um “fenômeno de dois níveis”, seja na forma de uma “teoria geral” ou 

“doutrina” que prevê a importação de técnicas oriundas do setor privado, com algumas 

características em comum em um “pacote” de conceitos e práticas específicas: 

 
[…] we will assume that the NPM is a two-level phenomenon. At the higher 

level, it is a general theory or doctrine that the public sector can be 

improved by the importation of business concepts, techniques, and values. 

At the more mundane level, NPM is a bundle of specific concepts and 

practices, including: greater emphasis on ‘performance’, especially through 

the measurement of outputs; a preference for lean, flat, small, specialized 

(disaggregated) organizational forms over large, multi-functional forms; a 

widespread substitution of contracts for hierarchical relations as the principal 

coordinating device; a widespread injection of market-type mechanisms 

(MTMs) including competitive tendering, public sector league tables, and 

performance-related pay; an emphasis on treating service users as ‘customers’ 

and on the application of generic quality improvement techniques such as Total 

Quality Management (TQM). (POLLITT e BOUCKAERT, 2011: p. 10, grifo 

nosso) 

 

Para além dos trabalhos clássicos de Hood e de Pollitt e Bouckaert sobre a NPM, 

merecem destaque as proposições teóricas de Michael Barzelay, outro autor relevante vinculado 

à New Public Management, que sustenta que, a partir de importantes transformações no mundo 

das organizações, um novo paradigma sobre como operar o governo estava surgindo e que 

novas ideias que vão contra um modelo burocrático weberiano estão influenciando gestores 

públicos e reformadores da administração pública.  

O autor analisa como estas novas ideias estão desafiando o paradigma burocrático, 

apontando evidências empíricas para demonstrar que antigos problemas dos governos podem 

ser resolvidos com os novos instrumentos e conceitos. Sobretudo, Barzelay busca mobilizar 

conceitos para formular um paradigma alternativo ao burocrático, atacando suas 

vulnerabilidades. Nesse sentido, Barzelay (1992) argumenta que os valores da eficiência e da 

administração impessoal, pontos centrais do modelo burocrático weberiano, são elementos 

fundamentais no sistema de crenças do século XX. Estas crenças estruturaram verdadeiros 

“hábitos de pensamento” que engendram um “sistema de crenças” que explica a “persistência” 

do paradigma burocrático. Estas crenças fundamentais estão estruturadas em quatro “key 

beliefs”, que na verdade são também os próprios fundamentos da burocracia para Weber, a 

saber: a) hierarquias e regras na determinação e delegação de autoridade e responsabilização; 

b) aplicação uniforme de regras e procedimentos; c) staff centralizado e controle unilateral; d) 

separação rígida de funções e cargos.  
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 Assim, ainda segundo Barzelay (1992), o desafio conceitual mais importante para o 

paradigma pós-burocrático é conseguir que as organizações governamentais sejam orientadas 

para produzir serviços para o “cliente”. (customer-driven e service-oriented organizations) e 

que seus resultados e ações não sejam ensimesmados e afastados do controle dos 

usuários/consumidores/clientes dos serviços públicos, mas que sejam totalmente direcionados 

ao público e por ele avaliado e julgado. Assim, Barzelay centra suas críticas no modelo 

burocrático alegando que há um foco exacerbado no processo em detrimento dos resultados, o 

que engessa a Administração Pública ao submetê-la a um universo ensimesmado que padece 

de isolamento, operando sob uma lógica própria afastada da realidade social.  

 Portanto, Barzelay sustenta que a nova ideia central no paradigma pós-burocrático é o 

serviço e o foco no cliente. As diferenças e mudanças de paradigmas refletem as mudanças no 

ambiente social, econômico e político e os conceitos do novo paradigma estão profundamente 

condicionados com os conceitos do paradigma burocrático. O autor afirma que o termo mais 

apropriado é “post-bureaucratic paradigm”, pois este termo implica que o novo paradigma é 

tão multifacetado como o anterior, tendo sido originado a partir da nova geração de ideias que 

“evoluiu” do paradigma anterior: “An unrelated name would hide the fact that as a historical 

matter, the younger generation of ideas has evolved from the bureaucratic paradigm147”. 

(BARZELAY, 1992: p. 117) 

Em estudo posterior, Barzelay afirma que a NPM é, antes de tudo, um âmbito de debate 

internacional, um diálogo profissional sobre a estrutura, a gestão e o controle da administração 

pública envolvendo a comunidade acadêmica e funcionários públicos: 

 
I define NPM abstractly as a field of professional and policy discussion— 

conducted internationally —about subjects concerning public management, 

including public management policy, executive leadership, design of 

programmatic organizations, and government operations (BARZELAY, 2000: 

p.230) 

 

 Como tal, em linha com esse pensamento, dever-se-ia então descartar a tentação de 

definições formais, concentrando-se o debate na busca de respostas, segundo determinadas 

circunstâncias, para as questões de como estruturar, gerenciar e controlar os sistemas 

burocráticos públicos. As principais influências foram extraídas das teorias da Escolha Pública 

(Public Choice) e, principalmente, do Agente-Principal; além disso, foram incorporados 

aspectos contemporâneos da gestão empresarial: Total Quality Management (TQM), 

                                                           
147 Gruening (2010: p.18-20) problematiza e aprofunda esta questão, discutindo se a NPM é totalmente nova e se 

é – ou não – um novo paradigma na Administração Pública. 
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reengenharia, stakeholders, orientação a clientes, foco em resultados, flexibilização, 

remuneração variável por desempenho etc. (BARZELAY, 2001) 

No início da década de 1990, o governo norte-americano, sob o comando de Clinton, 

estabeleceu como objetivo a reforma da administração pública federal com o emprego de 

critérios gerencias. Essa reforma, intitulada National Performance Review recebeu forte 

influência do clássico livro Reinventing Government, de David Osborne e Ted Gaebler (1994), 

uma obra voltada para aspectos práticos da reforma da administração pública e que seduziu o 

público de políticos e policy-makers em função da facilidade com que seus princípios eram 

comunicados, ou seja, propunha uma abordagem prática, que dialogava diretamente com a 

perspectiva dos gestores públicos, estando mais afastada das concepções mais teóricas e 

abstratas dos cientistas sociais e acadêmicos do campo da Administração Pública: 

 

Osborne and Gaebler’s book provided an ex post facto rationale for 

developments in public sector management. As such, the entrepreneurial 

paradigm gained ascendancy in political circles in part because it presented 

policy-makers with a worldview described in terms that were simple and 

that could easily be communicated to politicians, bureaucrats and the 

public. Notwithstanding the fact that much of the ideas advocated by Osborne 

and Gaebler were not new and could be found within the literature of public 

administration theory, the appeal of RG partly lied in the fact that it was 

packaged in ways that addressed issues from the ‘‘practical’’ perspective of 

the managers rather than from the more theoretical or abstract perspective of 

the social scientist. Ideas about ‘‘entrepreneurial’’ government became 

influential because of the way they were packaged, but also because they were 

popularized by the most powerful state in the world. (SAINT-MARTIN, 2001: 

p.580, grifo nosso) 

 

Assim sendo, tal livro representou um ponto de inflexão na administração pública 

americana e foi fonte de inspiração direta para reformas gerenciais em todo o mundo, também 

pelo fato de ter se tornado popular mundialmente pela projeção da reforma empreendida nos 

EUA (SAINT-MARTIN, 2001). Em síntese, os dez “mandamentos” preconizados no livro 

(cada um dos dez primeiros Capítulos se ocupa de um “mandamento”) podem ser resumidos 

assim:  

 

1. Governo catalisador — os governos devem buscar atuar em conjunto com diferentes 

agentes sociais na solução de problemas coletivos; 

2. Governo que pertence à comunidade — aberta à participação cidadã; 

3. Governo competitivo — criação de mecanismos de competição dentro das organizações 

públicas, visando a melhora da qualidade dos serviços prestados e postulando contra os 

monopólios governamentais na prestação de alguns serviços públicos.  



 

216 
 

4. Governo orientado por missões — abandono das conformação cega à formalidades e 

regras e migrar a atenção na direção da sua verdadeira missão; 

5. Governo de resultados — os governos devem substituir o foco no controle de 

procedimentos para o controle de resultados e impactos de suas ações, e adotar a 

administração por objetivos; 

6. Governo orientado ao cliente — os governos sair da autorreferencialidade e passar a 

operar a partir da lógica de atenção às necessidades dos clientes/cidadãos; 

7. Governo empreendedor — os governos devem esforçar-se a aumentar seus ganhos por 

meio de aplicações financeiras e ampliação da prestação de serviços; 

8. Governo preventivo — Adoção de ferramentas de planejamento estratégico de modo a 

antever problemas.  

9. Governo descentralizado —deve haver o engajamento dos funcionários públicos nos 

processos deliberativos com o aproveito dos seus conhecimentos e capacidades para a 

inovação. A descentralização é abordada como um meio de aumentar a motivação dos 

servidores públicos; 

10. Governo orientado para o mercado — os governos devem promover e adentrar na lógica 

competitiva de mercado, agindo como intermediário na prestação de certos serviços, criando 

agências regulatórias e institutos para prestação de informação relevante. (SECCHI, 2009: 

p.356-357; ABRUCIO, 1997: p.32) 

 

Em síntese, o livro trata de justificar os fundamentos de um “governo reinventado”, com 

a implementação de uma administração por objetivos, a avaliação do desempenho das agências 

através dos resultados, a busca da qualidade total como método administrativo, a ênfase no 

cliente, a transferência do poder aos cidadãos e a tentativa de garantir a equidade: nosso 

problema fundamental é o fato de termos o tipo inadequado de governo. Não necessitamos de 

mais ou menos governo: precisamos de melhor governo. Para sermos mais precisos, precisamos 

de uma melhor atividade governamental. (OSBORNE e GAEBLER, 1994: p.25): 

Aqui, também a ênfase no emprego de ferramentas típicas do setor privado no âmbito 

governamental adquire centralidade total, porém há que se ressaltar algumas diferenças 

cruciais: 

a) a motivação principal dos governos é a reeleição, enquanto os empresários 

têm como fim último a busca do lucro;  

b) os recursos do governo provêm do contribuinte — que exigem a realização 

de determinados gastos —, e na iniciativa privada os recursos são originados 

das compras efetuadas pelos clientes;  

c) as decisões do governo são tomadas democraticamente e o empresário 

decide sozinho ou no máximo com os acionistas da empresa, a portas fechadas;  
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d) por fim, o objetivo de ambos é diverso, isto é, o governo procura fazer ―o 

bem comum, e a empresa ―fazer dinheiro. (OSBORNE e GAEBLER, 1994: 

p. 21-22) 

 

Tais diferenças implicam, necessariamente, em buscar novos caminhos para o setor 

público, tornando-o mais empreendedor, mas não transformando-o integralmente em uma 

empresa. Ao contrário da onda mundial contra a burocracia, os autores não colocam a culpa 

dos problemas governamentais em seus funcionários: o problema não está nas pessoas, mas no 

sistema. (OSBORNE e GAEBLER, 1994; ABRUCIO, 1997). Desse modo, seria então 

necessário realizar uma reforma profunda das instituições e dos incentivos, o que tornaria a 

burocracia capaz de responder às muitas novas demandas, e não simplisticamente sugerir a 

“extinção” da própria burocracia em si, o que, aliás, seria inverossímil e impraticável. 

Em suma, conforme as discussões acadêmicas avançaram e mais países passaram a 

testar as práticas preceituadas pela NPM, passou a ver dúvidas se esse movimento seria uma 

“miragem” ou apenas experiências nacionais esparsas. Todavia, especialmente a partir de 

estudos empíricos que ganharam maior poder explicativa, passou-se a aceitar a ideia que a NPM 

era um corpo razoavelmente coerente de doutrinas e práticas administrativas. (GREVE, 2010: 

p.6) 

Nesse sentido, a referência fundamental na literatura internacional está no esforço 

empírico de uma interpretação abrangente desse fenômeno, materializado no seminal trabalho 

de Pollitt e Bouckaert (2011), a partir do estudo de dez países, de três continentes: Austrália, 

Canadá, Finlândia, França, Alemanha, Países Baixos, Suécia, Reino Unido, Estados Unidos e 

Nova Zelândia. Os autores desenvolveram modelos ou taxonomias de reformas gerenciais e 

identificam os resultados das reformas em cada país; os potenciais das reformas e suas 

limitações como meio de ampliar a governança e a performance das políticas públicas.  

O argumento dos autores é que os países combinaram e alteraram os ingredientes das 

reformas difundidas de maneiras muito diversas e usam o conceito de trajetória para descrever 

as várias combinações de ideias, ações e inações que países adotaram. Assim, seria possível 

apontar alguns elementos de similitude entre as várias reformas empreendidas em diferentes 

países, agrupando-os a partir de afinidades e desafios distintivos entre si, numa simplificação 

que passa ao largo das nuances, particularidades e riquezas de situação internas a cada um deles, 

além de nao ter caráter exaustivo: 

 
Pollitt and Bouckaert (2011) distinguish between two main models. First, the 

fast-pace NPM marketizers—Australia, New Zealand, and the UK, which they 

label the core NPM group. The second group are slow-moving systems 

consisting of the continental European and Scandinavian modernizers. They 



 

218 
 

claim that the latter group of countries share a more positive attitude toward 

the state and a less positive attitude toward private sector models, and underline 

the role of representative democracy and administrative law. Compared to 

traditional bureaucracies they are more focused on citizens’ needs, citizens’ 

participation, performance and results, and professionalization of public 

service. Citizen orientation and participation are more characteristic of the 

Northern countries than of France, Italy, and Belgium, which are more 

managerially oriented modernizers. Compared with the Northern countries, the 

Southern ones, whose state traditions are based on the Napoleonic legacy, were 

latecomers to reforms. (LAEGREID, 2015: p.9) 

 

Portanto, os experimentos reformistas estão debaixo do “guarda-chuva” de práticas e 

conceitos-chave da NPM, porém estão longe de poderem ser englobados por uma concepção 

totalizante, apresentando, ao contrário, configurações bastante diversificadas entre os diferentes 

países ou num mesmo país ao longo do tempo. (HOOD, 1995; FERLIE et al., 1999; GIAUQUE, 

2003; BRESSER-PEREIRA, 2009; PACHECO, 2010a; POLLITT e BOUKAERT, 2011; 

LAEGREID, 2015).  

 

4.2.1 NPM: diferentes modelos 

 

A NPM, entendida como um conceito impreciso e que encontra traduções diferentes nas 

administrações públicas onde seus pressupostos são implementados, naturalmente vai adquirir 

formatos peculiares de acordo com variáveis-chave de cada país, tais como tradição político-

administrativa, aparato jurídico, valores culturais, estrutura e tamanho do Estado, características 

federativas, a natureza do governo, relação entre os poderes, cultura administrativa, entre 

outros. (POLLITT e BOUCKAERT, 2011: p.47-48).  

Nesse sentido, em um esforço de interpretação de várias “modalidades” possíveis 

decorrentes dos princípios básicos da NPM, Giauque (2003: p.573-574) formula três tipos 

ideais148 de “modelos” de NPM, a saber: o primeiro seria o “efficiency model” ou “market 

model”, que emergiu em meados da década de 1980 especialmente no mundo anglo-saxão, e 

tem por objetivo essencial fazer as organizações do setor público mais eficientes através da 

mensuração de desempenho, incorporando para isso ferramentas empregadas no setor privado. 

No coração desse modelo, os conceitos econômicos de competição e performance produtiva 

são dominantes; o segundo modelo estaria baseado em downsizing, descentralização e 

flexibilidade. Aqui, a ideia central é a descentralização de responsabilidades administrativas 

para tornar as maquinas burocráticas mais ágeis. Este modelo descentralizado visa separar a 

                                                           
148 “These models represent ideal types: in other words they are abstractions of reality that should never be 

confused with reality. However, the real situations that administrative reforms have to confront are always more 

complex in that they always constitute a judicious mix of these three models”. (GIAUQUE, 2003: p.574, grifo 

nosso) 
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estratégia operacional e redistribuir poderes de tomada de decisão para níveis mais próximos 

dos “clientes”. Seu principal objetivo é permitir que os serviços administrativos desenvolvam 

uma gestão mais flexível ao mesmo tempo que asseguram a descentralização na tomada de 

decisões; e o terceiro modelo seria o da “busca por excelência” ou “modelo de qualidade”, 

baseado em mecanismos que buscam mudar a cultural organizacional de modo a gerar atitudes 

favoráveis a aprendizados e melhorias contínuos. Esforços são feitos para satisfazer os clientes, 

em particular através de certificações ISO ou surveys de satisfação.  

Do ponto de vista conceitual, Ferlie et al (1999) identificam propósitos e valores 

econômico-financeiros, administrativos e sociopolíticos no design de modelos da Nova Gestão 

Pública em países desenvolvidos (OCDE), envolvendo desde a busca por produtividade, a 

auditoria operacional, o incentivo à descentralização, a melhoria na prestação de serviços, o 

impulso para a transparência e a accountability, o uso de contratos de gestão e até mesmo o 

incremento dos processos participativos (como o modelo da Public Service Orientation 

introduzido pelo Partido Trabalhista na Inglaterra), dentre outros.  

De fato, ainda que a literatura reconheça amplamente a escola anglo-saxã como a 

pioneira a ter inspirado reformas com base na NPM em todo o mundo, as suas lições e 

experiências não foram universalmente aceitas como “receitas prontas” desejáveis de serem 

reproduzidas. O modelo nórdico, por exemplo, difere do estilo anglo-saxão a partir de 

características amplas e estruturais. Nesse sentido, de acordo com Fontoura (2015), o grupo 

formado por Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia e Islândia (“bloco escandinavo”) têm uma 

forma peculiar149 de organizar a sociedade, gerir instituições e conduzir a política e a 

administração pública: o setor público é financiado por uma alta carga tributária, os serviços 

sociais asseguram a redistribuição e o bem-estar social e a há fortes práticas colaborativas entre 

sindicatos, organizações empresariais e o Estado: 

 
The Nordic model, for example, is said to put heavy weight on government 

and public solutions and interventionist measures. Universal welfare and social 

security arrangements with high public expenses are basic welfare principles, 

and tariffs and a high degree of job security dominate labor market relation. 

(POLLITT e BOUCKAERT, 2011: p.19) 

 

 Então, essa orientação da NPM entre os nórdicos, tende a se firmar como distinta da 

orientação do modelo praticado entre os anglo-saxões, cujos valores culturais estão mais ligados 

ao individualismo e à competitividade, o que os leva a atribuírem muito mais ênfase a soluções 

                                                           
149 Pollitt e Bouckaert (2011: p.63) elencam algumas características em comum que definem a tradição 

administrativa e a estrutura estatal desse conjunto de países: “Rule of law; high transparency; egalitarian—

administration accessible to citizens; unitary but decentralized, with strong local governments”. 
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“market-based”, diminuição das despesas públicas e governo de tamanho bem mais limitado 

(GUIAUQUE, 2003), enquanto os escandinavos, em contraste, estão mais preocupados com 

valores igualitários e aprendizado organizacional, o que leva à defesa do Welfare State 

(POLLITT e BOUCKAERT, 2011; PACHECO, 2010a). Portanto, é importante observar, a 

partir dos traços conceituais essenciais apontados pela literatura analisada, que a NPM não 

pretende ser uma concepção holística e acabada de como estruturar todas as atividades do setor 

público, mas antes deve ser entendida como um conjunto teórico heterogêneo, que comporta 

uma estrutura complexa de variadas experiências e teorias.  

Nesse sentido, Bresser-Pereira matiza alguns aspectos importantes que caracterizam a 

NPM com umas das bases intelectuais para a Reforma Gerencial iniciada no Brasil a partir de 

1995, como discutiremos a seguir. O autor ressalta que a “distância” da Administração 

burocrática é um balizador fundamental para “medir” as variantes da NPM. Ainda, de modo 

igualmente relevante para a caracterização e diferenciação entre as várias “tradições”150 da 

NPM, pondera que esta corrente teórica está longe de ser uma área intelectual unificada:  

 
As orientações teóricas e ideológicas da Nova Gestão Pública variam também 

de acordo com as diferentes realidades nacionais com que se defrontam os 

analistas. Temos, por exemplo, uma tradição da Europa continental e uma 

tradição escandinava de abordagem do Governo e do Estado. Elas também 

variam de acordo com o nível de desenvolvimento econômico e de governança 

democrática. Mas provavelmente o modo mais relevante de diferenciar as 

abordagens da nova gestão pública é a distância que cada uma delas mantém 

da administração pública burocrática, por um lado, e da administração 

de empresas, por outro. Pode-se também usar como critérios distintivos seu 

conteúdo ideológico conservador ou progressista, e o tipo de controle ou forma 

de responsabilização preferidos pelos reformadores. (2009: p.340) 

 

Num balanço final, a NPM, de acordo com as características essências das suas 

primeiras “fases”, não representa, então, um corpo teórico integrado e consistente, mas é 

sobretudo uma frouxa coleção de doutrinas, muitas das quais conflitantes entre si. (HOOD, 

1991; 1995). O problema fundamental ao analisarmos essa corrente de doutrinas e ideias é que 

não existe um “pacote” único de medidas consensuais da NPM: as combinações variam em 

cada contexto nacional.  

Features of the existing politico-administrative regime are likely to exert a 

significant influence over both the choice of reforms to be adopted and the 

feasibility of implementing certain types of reform. State structures, the nature 

of central executive government, relationships between ministers and 

mandarins, the prevailing administrative culture, and the diversity of channels 

of advice all have effects on which ideas get taken up, and how vigorously and 

                                                           
150 Nesse sentido, cite-se que Ferlie et al. (1999: p. 41) já havia proposto conclusão semelhante à de Pacheco 

(2010), ao afirmar que “não há uma convergência simples acerca de um modelo da NPM, mas sim que há uma 

variedade de opções à disposição”. 
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widely these are subsequently implemented. They constitute active contexts 

with which reformers must come to terms. (POLLITT e BOUCKAERT, 2011: 

p.71) 

 

Assim, além da tradição estatal/constitucional e política de cada país, fatores como as 

características organizacionais da administração pública, suas relações com o governo e a 

sociedade civil, são cruciais para compreender o sentido das reformas tanto organizacionais 

como gerenciais. (FERREIRA COSTA, 2002; POLLITT e BOUCKAERT, 2011) 

 De fato, mesmo que seja possível apontar a presença nítida de algumas características 

definidoras151 da NPM, é preciso ponderar, antes de qualquer coisa, que esta não é uma forma 

neutra de gerir o governo, uma vez que a Gestão Pública está imersa em um complexo de 

instituições e suscetível à variados tipos de influência: 

 
Management is not some neutral, technical process, but rather an activity that 

is intimately and indissolubly enmeshed with politics, law and wider civil 

society. It is suffused with value-laden choices and influenced by broader 

ideologies. (POLLITT e BOUCKAERT, 2011: p.16, grifo nosso) 

 

De todo modo, há claramente na ideia de NPM características fortemente associadas à 

aproximação do mundo privado com o universo governamental. Segundo Ferlie et al. (1999: 

p.26) a NPM, em sua origem “[...] representou uma tentativa de tornar o setor público mais 

parecido com a iniciativa privada, guiado por noções rudimentares de eficiência.” Nesse 

sentido, também Giauque (2003) observa que a ideia principal da NPM está alicerçada na 

confiança da superioridade dos mecanismos de mercado, da competição e do interesse 

individual como fatores motivadores essenciais do trabalho no setor público: “a maioria dos 

pontos que constituem o NPM essencialmente obedecem à lógica emanada do mundo dos 

negócios e do setor do comércio”. (GIAQUE, 2003, p. 574). Em síntese, temos aqui uma 

definição mais sintética e que contempla as principais características consensuais definidoras 

da NPM: 

It would seem that NPM, although it was not a holistic design, had a focus on 

the main challenges (get a better economy going and save money instead of 

expanding budgets), the public manager as the main driver of change, the 

introduction of market-based governance as the main governing mechanism, a 

conception of the citizen as mainly a consumer that craves value for tax payers 

money in the service delivery, and the accountability through results that 

public managers were directly answerable for. (GREVE, 2010: p.5) 

 

                                                           
151 Giauque (2003: p.573) afirma que ainda que não haja consenso sobre o que exatamente a NPM representa, é 

possível falar em “princípios comuns” a partir da observação da experiência de vários países que implementaram 

reformas com base na NPM. Pacheco (2010a), nessa mesma linha, igualmente afirma que há uma agenda comum 

de princípios da NPM em andamento em diferentes países, porém com diferentes matizes e orientações práticas e 

teóricas. 
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Portanto, a partir da revisão de alguns autores-chave do debate sobre a NPM, suas 

origens152 e elementos definidores essenciais, o Estado ideal, segundo essa perspectiva, seria 

enxuto, descentralizado e com forte ênfase na adoção de medidas empresariais no setor público. 

Assim, em teoria, a NPM está intimamente ligada à melhoria do desempenho, ou seja, fazer os 

governos mais conscientes e diligentes em relação a custos, eficientes, eficazes, compreensivos, 

voltados à satisfação do cliente, flexíveis e transparentes. Assim, conforme analisado nessa 

seção, ainda que não haja uma definição conceitual inequívoca sobre o que é a New Public 

Management, a tabela abaixo, na perspectiva de Gruening (2010), traz uma útil comparação 

entre alguns pontos importantes que indicam consenso a partir da análise e revisão da literatura 

internacional e os compara com outros aspectos mais imprecisos, que dão margem a 

questionamentos e não são observados pela maioria dos autores: 

Quadro 2 - Characteristics of the New Public Management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gruening (2010: p.2) 

 

                                                           
152 Gruening (2010: p.18-20) problematiza e aprofunda a questão sobre a natureza e as origens, discutindo se a 

NPM é “realmente nova” e se é – ou não – um novo paradigma na Administração Pública. Na verdade, o estudo 

de Gruening sugere que “partes básicas da NPM” não seriam exatamente uma “novidade total”, demonstrando que 

algumas das ideias contidas na noção geral de NPM já estão presentes ao longo do processo de desenvolvimento 

do pensamento administrativo. 

Undisputed characteristics (identified 

by most observers) 

Debatable attributes (identified by 

some, but not all, observers) 

 

Budget cuts 

Vouchers 

Accountability for performance 

Performance auditing 

Privatization 

Decentralization 

Strategic planning and management 

Separation of provision and production 

Competition 

Performance measurement 

Changed management style 

Contracting out 

Freedom to manage (flexibility) 

Improved accounting 

Personnel management (incentives) 

User charges 

Separation of politics and administration 

Improved financial management 

More use of information technology 

 

Legal, budget, and spending constraints 

Rationalization of jurisdictions 

Policy analysis and evaluation 

Improved regulation 

Rationalization or streamlining of 

administrative structures 

Democratization and citizen participation 
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Em suma, a NPM não deve ser entendida como uma “ideologia monolítica” (FERLIE 

et al, 1999), embora seja possível identificar nesse âmbito uma agenda clara com alguns 

princípios comuns, porém com orientações diversas (PACHECO, 2010a: p.189-190), que vem 

sendo implementados em diferentes contextos nacionais desde os anos 1980, abrangendo um 

amplo espectro de alternativas possíveis. Para que essa agenda de inovações contempladas pela 

NPM resulte em efeitos concretos, devem estar corretamente adaptados às trajetórias e 

especificidades político-administrativas de cada país, como demonstrou o trabalho de Pollitt e 

Bouckaert (2011). No caso do Brasil, como discutiremos em seguida, essa adaptação foi 

realizada na elaboração de um modelo teórico com implicações práticas, inspirando-se em parte 

em experiências e tendências internacionais.  

 

4.3 Reforma Gerencial: breve histórico e definições 

 

A partir da publicação do Plano Diretor (BRASIL, 1995), introduz-se no setor público 

brasileiro conceitos provenientes da chamada “Nova Gestão Pública” ou New Public 

Management153. No Brasil, após o início da formulação da Reforma Gerencial, Bresser-Pereira 

(2008; 2010) afirma que sua inspiração fundamental foi a reforma realizada na Grã-Bretanha, 

mas não enxerga a Administração Pública Gerencial (APG) como uma plataforma da meta 

neoliberal de reduzir o tamanho da máquina pública.  

No caso brasileiro, em paralelo às medidas de curto prazo visando à diminuição das 

despesas públicas havia uma proposta clara e bem estruturada de reformulação do conceito de 

aparelho de Estado e da gestão estatal. (BRESSER-PEREIRA, 1997) Logo depois de ter 

lançado suas ideias no Brasil, Bresser já demarcava diferenças entre a APG da década de 1990 

e o neoliberalismo da NPM dos anos 1980. Nesse sentido, o autor afirma que o ajuste estrutural 

não havia levado ao crescimento dos países endividados e que o ideal de um Estado mínimo 

“provou ser irreal”. 

Assim, as limitações da intervenção estatal são evidentes, mas o papel estratégico que 

as políticas públicas desempenham no capitalismo contemporâneo é tão importante que se torna 

irrealista propor que sejam substituídas pela coordenação do mercado. (BRESSER-PEREIRA, 

1998a: p.23). Na avaliação do autor, era então necessário reconstruir o Estado não apenas para 

que pudesse assegurar o direito de propriedade e os contratos, mas também para fortalecer seu 

papel de garantidor dos direitos sociais e de promotor da competitividade do país. (BRESSER-

                                                           
153 Recorrentemente na literatura brasileira são entendidas como sinônimos ou tradução direta. (SECCHI, 2009; 

BRESSER-PEREIRA, 1999; 2000) 
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PEREIRA, 1997) Em suma, a APG tinha como aspiração essencial reposicionar o Estado 

brasileiro em um novo momento histórico da administração pública:  

 
A primeira reforma histórica da organização do Estado foi a reforma do serviço 

público, que representou a transição da administração patrimonial para a 

administração pública burocrática. Max Weber descreve classicamente a 

reforma do serviço público como envolvendo um serviço público profissional, 

procedimentos universais e legitimidade jurídica (...) a reforma do serviço 

público ocorreu em diferentes períodos: na Europa, no século XIX; nos 

Estados Unidos, no início do século XX; e no Brasil, nos anos 1930. A maioria 

dos países em desenvolvimento nunca experimentou uma reforma do serviço 

público, embora tenham burocracias modernas. A reforma burocrática 

assinalou um importante avanço na administração pública e na proteção do 

patrimônio público. A reforma da gestão pública é a transição da administração 

burocrática para o gerenciamento público. O serviço público continua sendo 

profissional e racional, mas a racionalidade depende mais de tomadas de 

decisão gerenciais do que da estrita observação de procedimentos 

burocráticos. (BRESSER-PEREIRA, 2009: p. 23, grifo nosso) 

 

Desse modo, fica claro que a Reforma Gerencial que propõe a instalação da 

Administração Pública Gerencial é inevitável para a plena realização do Estado do Bem-Estar 

Social. A reforma gerencial foi uma resposta a crítica dirigida às disfunções do modelo 

burocrático e uma maneira de dar mais eficiência aos serviços sociais universais. Ela é, 

historicamente, de acordo com Bresser-Pereira, a segunda reforma administrativa do Estado 

moderno. A primeira reforma foi a reforma burocrática, que rejeitou a administração 

patrimonialista e a tornou profissional. Ela foi inevitável, porque o Estado liberal era 

incompatível com a administração patrimonialista:  

 
[...] entendo que existem apenas duas verdadeiras reformas administrativas na 

história do capitalismo: a reforma burocrática e a reforma do serviço civil. A 

primeira marca a transição para a dominação racional-legal de que nos fala 

Weber, representando um momento fundamental do processo histórico de 

racionalização burocrática. Através dela instala-se uma administração 

profissional, estabelecendo-se instituições e políticas públicas próprias da 

administração pública burocrática. A segunda, por sua vez, partindo da 

existência de um serviço civil, desenvolve um conjunto de instituições e de 

princípios que viabilizam e dão origem à administração pública gerencial. 

(BRESSER-PEREIRA, 2000: p.12) 

 

Nessa mesma linha de raciocínio, a reforma gerencial é igualmente inevitável, pois ela 

é uma decorrência necessária do estado social, como este foi uma decorrência lógica da 

transição dos países ricos para a democracia e o aumento de poder para o povo que isso 

significou. (BRESSER-PEREIRA, 2016; 2017) Em uma dimensão mais conceitual, o Plano 

Diretor (BRASIL, 1995) estabelece uma conceituação e uma diferenciação entre dois conceitos 

essenciais para todo o debate teórico sobre a Reforma Gerencial, ou seja, “Estado” não é 



 

225 
 

sinônimo de “aparelho de Estado”, mas há uma correlação crucial entre os dois conceitos, aqui 

entendidos como: 

O Estado é a organização burocrática que possui o poder de legislar e tributar 

sobre a população de um determinado território. O Estado é, portanto, a única 

estrutura organizacional que possui o “poder extroverso”, ou seja, o poder de 

constituir unilateralmente obrigações para terceiros, com extravasamento dos 

seus próprios limites. O aparelho do Estado ou administração pública lato 

senso, compreende (a) um núcleo estratégico ou governo, constituído pela 

cúpula dos três poderes, (b) um corpo de funcionários, e (c) uma força militar 

e policial. O aparelho do Estado é regido basicamente pelo direito 

constitucional e pelo direito administrativo, enquanto que o Estado é fonte ou 

sancionador e garantidor desses e de todos os demais direitos. Quando 

somamos ao aparelho do Estado todo o sistema institucional-legal, que regula 

não apenas o próprio aparelho do Estado mas toda a sociedade, temos o Estado. 

(BRASIL, 1995: p.41) 

 

 Nesse sentido, como decorrência dessas definições, um esclarecimento conceitual 

fundamental para nosso trabalho é a distinção entre Reforma do Estado e Reforma do Aparelho 

de Estado:  

Reformar o Estado significa melhorar não apenas a organização e o pessoal do 

Estado, mas também suas finanças e todo o seu sistema institucional-legal, de 

forma a permitir que o mesmo tenha uma relação harmoniosa e positiva com a 

sociedade civil. A reforma do Estado permitirá que seu núcleo estratégico tome 

decisões mais corretas e efetivas, e que seus serviços - tanto os exclusivos, que 

funcionam diretamente sob seu comando, quanto os competitivos, que estarão 

apenas indiretamente subordinados na medida que se transformem em 

organizações públicas não-estatais - operem muito mais eficientemente. 

Reformar o aparelho do Estado significa garantir a esse aparelho maior 

governança, ou seja, maior capacidade de governar, maior condição de 

implementar as leis e políticas públicas. Significa tornar muito mais eficientes 

as atividades exclusivas de Estado, através da transformação das autarquias em 

“agências autônomas”, e tornar também muito mais eficientes os serviços 

sociais competitivos ao transformá-los em organizações públicas não-estatais 

de um tipo especial: as “organizações sociais”. (BRASIL, 1995: p. 44-45) 

 

 A Reforma do Estado possui, então,  um significado mais amplo e abarca várias 

dimensões, envolvendo aspectos políticos, como a questão da governabilidade e formas de 

otimizá-la; medidas econômicas relacionados à busca por maior eficiência e competitividade 

econômica, como ajuste fiscal e privatizações; e uma dimensão administrativa, que aqui nos 

interessa mais detidamente, que significa reformar o Estado de modo a aumentar sua 

governança ou capacidade de governar, isto é, melhorar a “capacidade efetiva de que o Governo 

dispõe para transformar suas políticas em  realidade”. (BRESSER-PEREIRA, 1997: p.26)  

 Assim sendo, a Reforma do aparelho de Estado, em uma perspectiva mais restrita do 

que a Reforma do Estado em si, diz respeito a uma mudança na estratégia de gerir o Estado, 

dando origem a uma estrutura administrativa reformada, cujo novo objetivo fundamental é 

conferir maior eficiência às ações governamentais, aumentando a governança do Estado 

(BRASIL, 1995). Então, a reforma do aparelho de Estado nasce no Brasil no contexto da 
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transição de um modelo rígido e de feições burocráticas para uma nova burocracia mais flexível, 

leve, descentralizada, e dotada de mecanismos regulatórios e também de transparência, que 

comportava especificamente uma dimensão da gestão pública:  

 
A Reforma do Estado requer também uma reforma da Gestão. Em vez da 

gestão burocrática, uma gestão algo mais gerencial. Isso requer treinamento da 

burocracia, carreiras de Estado, flexibilidade nas formas de pagamento e 

critérios de desempenho. [...] Nas sociedades democráticas e de massas como 

a brasileira crescentemente será, o antigo Estado intervencionista e 

patrimonialista passou a ser um traje apertado. (CARDOSO, 1998: p.11) 

 

 Ademais, a Reforma Gerencial de 1995 trouxe um significado renovado para reforma 

administrativa como historicamente se entendia esse processo no Brasil: após o MARE e o 

Plano Diretor, a reforma administrativa passou a incorporar conceitos modernos de gestão da 

máquina pública, introduzindo novos mecanismos e tecnologias gerenciais com adaptações 

importantes ao setor público, inaugurando assim no país um novo paradigma de administração 

pública ao romper com a abordagem tradicional de entender e implementar reformas 

administravas tão somente no sentido de construção da burocracia weberiana: 

 

Desde os anos 1930, quando a reforma burocrática foi iniciada, até o início dos 

anos 1990, quando se falava em reforma administrativa no Brasil, subentendia-

se a continuação ou o aprofundamento da reforma burocrática — uma reforma 

que precisava sempre ser “completada”. Assim, “reformas administrativas” 

não eram outra coisa senão o esforço permanente e necessário no sentido de 

implantar um serviço público profissional e fortalecer a burocracia, 

combatendo, assim, o patrimonialismo. (BRESSER-PEREIRA, 2000: p.13) 

 

Então, a Reforma Gerencial de 1995 propunha, em linhas gerais, uma Reforma do 

Aparelho de Estado e do seu pessoal, visando a um ajuste fiscal austero e à redução do excesso 

de quadros no funcionalismo público, em curto prazo; em médio prazo, buscava uma 

modernização e mais eficiência no atendimento ao cidadão. O ajuste fiscal seria feito com base 

na exoneração por excesso de quadros e modificação no sistema previdenciário, enquanto a 

modernização se daria com base no fortalecimento do “núcleo estratégico do Estado” e na 

descentralização da administração pública através das organizações sociais e das agências 

executivas, as quais estariam ligadas ao Estado por meio do contrato de gestão. Assim, define 

o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado os seus objetivos globais:  

 
a) Aumentar a governança do Estado, ou seja, sua capacidade de governar 

com efetividade e eficiência, voltando a ação dos serviços do Estado para 

o atendimento dos cidadãos;  

 

b) Limitar a ação do Estado àquelas que lhes são próprias, reservando, 

em princípio, os serviços não-exclusivos para a propriedade pública não-
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estatal, e a produção de bens e serviços para o mercado, para a iniciativa 

privada;  

 

c) Transferir da União para os estados e municípios as ações de caráter local: 

só em casos de emergência cabe a ação direta da União;  

 

d) Transferir parcialmente da União para os estados as ações de caráter 

regional, de forma a permitir uma maior parceria entre os estados e a União. 

(BRASIL, 1995: p. 45, grifo nosso).  

 

 Para este trabalho, concentrar-nos-emos na discussão dos dois primeiros pontos acima 

destacados, que são as propostas de alteração e reforma do aparelho do Estado em si, deixando 

os demais, que envolvem questões sobre o federalismo brasileiro e a descentralização de 

funções da União de fora da nossa análise. O quadro abaixo resume de modo esquemático as 

alterações essenciais na estrutura do aparelho de Estado introduzidas com a Reforma Gerencial, 

apresentando uma visão estratégica de conjunto:  

Quadro 3 - Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado 

 

Fonte: Brasil (1995: p. 48) 

 

 Esse desenho foi inspirado na experiência internacional, como discutido nos Capítulos 

2 e 3, e sua matriz original foi elaborada por Bresser Pereira por ocasião da participação em um 

Congresso acadêmico de Administração Pública na Espanha, posteriormente discutido entre os 

membros da equipe do MARE e incluído como uma síntese da proposta do Plano Diretor 

(BRESSER-PEREIRA, 2010; BRASIL, 1995). O espírito da sua proposta anima o “modelo 

estrutural de gerência pública” (BRESSER-PEREIRA, 2008) apresentando contornos próprios 

e propostas originais, ainda que tenha recebido influência de práticas internacionais reformistas 

do estilo NPM, conforme explicita Pacheco:  

 
Esse quadro, incluído no Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado, é 

hoje mundialmente conhecido, nos fóruns voltados à Reforma do Estado. Foi 
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inspirado na experiência internacional de reformas da décadas de 1980 e 1990, 

ao separar a formulação de políticas da provisão de serviços públicos, e ao 

identificar duas formas de administração, burocrática e gerencial. Mas inovou, 

definindo e ampliando o conceito de núcleo estratégico do Estado, separando 

as atividades exclusivas e não-exclusivas do Estado, e definindo com precisão 

um setor de propriedade pública não-estatal. Cunhou o termo “publicização”. 

Ofereceu uma visão abrangente da macroestrutura do setor público, até 

então inexistente. A clareza da análise fundamentou a pertinência da 

macroproposta de reforma institucional contida no Plano Diretor. (2004: 

p.449-450, grifo nosso) 

 

 De modo mais descritivo, temos aqui a essência das principais medidas de inovação 

administrativa e institucional que a Reforma do Aparelho do Estado iniciada no Brasil em 1995 

deveria contemplar, resumida em nove pontos-chave: 

  

1. Descentralizar os poderes e recursos para as agências reguladoras e executivas que 

desempenham atividades exclusivas de Estado, aumentando, ao mesmo tempo, o poder do 

núcleo estratégico do Estado sobre os resultados, e das secretarias formuladoras de políticas 

sobre as reformas e políticas institucionais; 

2. Contratar com organizações públicas não-estatais de serviço, reconhecidas como 

‘organizações sociais’, os serviços sociais e científicos que a sociedade decidir financiar com 

recursos do Estado por envolverem altas externalidades e direitos humanos básicos; 

 

3. Terceirizar para empresas comerciais as atividades de apoio ou auxiliares que não envolvam 

nem o poder do Estado (e são realizadas pelas agências) nem direitos humanos básicos (que 

devem ser prestadas por organizações sociais); 

 

4. Tornar responsáveis as agências e as organizações sociais por meio do controle de resultados 

contratados, da competição administrada pela excelência e do controle social, o que envolve 

grande transparência, em vez dos controles burocráticos clássicos; 

 

5. Recrutar diferentemente o pessoal das agências e o das organizações sociais: enquanto as 

agências terão servidores públicos, as organizações sociais trabalharão com funcionários 

privados; 

 

6. Reforçar o serviço público, que se limitará a desempenhar as atividades exclusivas de Estado 

e continuará a ser organizado em carreiras. 

 

7. Exigir dos servidores públicos não apenas competência técnica e comportamento ético, mas 

autonomia razoável de decisão, além de capacidade política; 
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8. Estabelecer um sistema de incentivos, envolvendo diferenciais de remuneração, avaliação 

transparente do desempenho e reais oportunidades de treinamento e progressão na carreira; 

 

9. Adotar exaustivamente a informática e, em especial a tecnologia da Internet para auditoria, 

compras, pagamentos e todo tipo de registros oficiais. (BRESSER-PEREIRA, 2009: p.266-67) 

 

Assim, a Reforma Gerencial propôs diversas mudanças organizacionais e apresentou 

novidades institucionais para o aparelho de Estado brasileiro. (PACHECO, 1999) Objetivava-

se essencialmente a substituição da gestão pública burocrática pela administração pública 

gerencial (BRESSER-PEREIRA, 1996) com ênfase nos resultados, o que implicava em 

transformar organizações retirando do Estado o seu papel de executor primário e enfatizando 

um papel renovado de formulador, fiscalizador e regulador de políticas públicas. Ademais, o 

Plano Diretor propôs uma distinção mais nítida entre o que é público e o que é estatal, visando 

melhorar os serviços públicos, e para isso sua prestação deveria ser executada por organizações 

sem fins lucrativos (pública), ao invés da das organizações burocráticas tradicionais (estatal). 

(BRASIL, 1995)  

 Então, a proposta brasileira, sintonizada com as tendências internacionais, considerava 

a expansão das organizações da sociedade civil a partir da redemocratização do país, e as 

dificuldades encontradas pelos governos na prestação direta de serviços públicos, decorrentes 

da rigidez das normas na Administração Pública brasileira – que conta com um regime único 

de pessoal, de compras e contratações, além de formas de gerenciamento iguais para todo seu 

conjunto de órgãos e entidades, independentemente das competências que cada um exerce. Para 

o conjunto de atividades voltadas a produção de bens e serviços para o mercado, o Plano Diretor 

propunha a privatização, de forma convergente com o que já vinha acontecendo, desde 1990, 

no âmbito do Programa Nacional de Desestatização. (MARTINS, 2002: p. 229) 

  
A administração pública gerencial procura, sem se afastar do Estado de 

Direito, adequar as organizações públicas às novas contingencias da 

atualidade, emprestando-lhes maior agilidade e eficiência, priorizando os 

resultados. Tenta igualmente recuperar a identificação dos cidadãos para com 

o Estado. Faz da transparência e do controle social as alavancas da eficácia 

nessas organizações. Introduz também mecanismos de quase-mercado ou 

concorrência administrada entre instituições públicas para obter ganhos de 

eficiência. Em oposição à administração burocrática, prevê instituições menos 

hierarquizadas, com alto grau de envolvimento de todos os servidores. 

(PACHECO, 1999: p. 103) 

 

 A Reforma de 1995 situa-se em um contexto da chamada “segunda onda” de Reformas 

do Estado para a qual, após uma primeira onda de tom acentuadamente economicista, com forte 
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foco em medidas de ajuste econômico e diminuição drástica do tamanho do aparelho de Estado, 

passa-se então a uma outra perspectiva de construção de capacidades institucionais visando o 

aumento da governança do Estado, ao invés das promessas de “Estado mínimo” que assinalaram 

a onda anterior: 

A Reforma Gerencial do Estado que vem ocorrendo em um grande número de 

países faz parte de um movimento mais amplo, que é o da reforma do Estado. 

Nos anos 1980, a preocupação fundamental da “primeira onda” de reformas 

foi promover o ajuste estrutural das economias em crise, particularmente 

aquelas altamente endividadas e em desenvolvimento, como a do Brasil. Já nos 

anos 1990, quando se percebe que esse reajuste não poderia, em termos 

realistas, levar ao Estado mínimo, temos a “segunda onda” de reformas. 

Enquanto na primeira onda o domínio da perspectiva econômica leva, em 

relação ao Estado, essencialmente à política de downsizing, a segunda onda de 

reformas tem caráter institucional. Agora, o projeto fundamental é 

reconstruir ou reformar o Estado, recuperando a sua governança. 
(BRESSER-PEREIRA, 2000: p.17, grifo nosso) 

 

De fato, ao situar-se num contexto de construção de instituições para a promoção de 

melhorias na governança estatal, a Reforma Gerencial não se limitava às questões do 

funcionalismo e mera reorganização154 da máquina governamental, como praticado no Brasil 

em momentos anteriores à Reforma de 1995, já analisados no Capítulo 1 desta tese. Na verdade, 

em seu significado mais abrangente, incluía a criação de novos órgãos e instituições, capazes 

de dar maior racionalidade, agilidade e transparência à máquina governamental, bem como 

maior controle sobre ela. Além de abranger as privatizações, que escapavam do âmbito 

especifico do Ministério. (BRESSER-PEREIRA, 1998b; MARTINS, 2002; CARDOSO, 2012: 

p.561) 

A Reforma Gerencial do Estado de 1995 busca criar novas instituições legais 

e organizacionais que permitam que uma burocracia profissional e 

moderna tenha condições de gerir o Estado brasileiro. Esta reforma não 

subestima os elementos de patrimonialismo ou de clientelismo que ainda 

subsistem em nosso meio. Parte, entretanto, do pressuposto de que no final do 

século XX, quando as técnicas de controle gerencial e democrático já foram 

amplamente desenvolvidas, a melhor forma de combater o clientelismo é ser 

gerencial; é dar autonomia ao administrador público, valorizando-o por sua 

capacidade de tomar decisões, inclusive de caráter político, em vez de 

submetê-lo a um controle burocrático vexatório. (BRESSER-PEREIRA, 2000: 

p.18, grifo nosso) 

 

                                                           
154 “De outra natureza, mas igualmente equivocada, é a confusão de reforma administrativa com mudanças ou 

aperfeiçoamentos na gestão. Ora, mudanças na forma de gerir agências estatais, tanto quanto na forma de 

administrar empresas, são feitas todos os dias. Os bons administradores estão permanentemente buscando novas 

formas de gerenciar suas organizações. A busca da excelência na administração é um processo permanente, diário. 

É uma esperança vã, de administradores pouco experientes, imaginar que poderão alcançar uma fórmula de 

administrar que caminhe sozinha, sempre em equilíbrio. Na gestão, o que se corrige hoje desmancha amanhã, ou 

se torna obsoleto devido à emergência de fatos novos, exigindo novas decisões administrativas. Por isso não cabe 

falar em reforma de gestão nesse caso.” (BRESSER-PEREIRA, 2000: p.13) 
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4.4 Reforma Gerencial x NPM: elementos distintivos 

  

 Conforme discutido nesse Capítulo, a NPM é composta por um conjunto de práticas e 

conceitos heterogêneos, sendo difícil afirmar que há uma única teoria que a fundamente. Seria 

mais correto asseverar que é possível definir a NPM como um conjunto de políticas e diversas 

orientações teóricas, baseadas sobretudo na gestão por resultados da administração de 

empresas. Ao contrário, a Reforma Gerencial de 1995 foi formulada tendo como base uma 

teoria histórico-estruturalista, que está estabelecida e discutida especialmente em Bresser-

Pereira (1998a; 1998b; 2008; 2009) que, em síntese, apresenta alguns elementos fundamentais 

que diferenciam de modo claro a Reforma Gerencial de algumas definições mais consensuais 

da NPM, a saber: 

 

1. Parte das formas históricas do Estado (patrimonialista, burocrático e finalmente gerencial) e 

do pressuposto de que existem apenas duas grandes reformas da história do capitalismo: a 

burocrática e a do serviço civil; 

 

2. Contém uma distinção estrutural entre as atividades exclusivas de Estado e as não-

exclusivas, envolvendo uma mudança estrutural ao redesenhar a macroestrutura do Estado, 

promovendo a publicização ao transferir os grandes serviços sociais e científicos para as 

organizações sociais e ampliando o espaço público não-estatal; 

 

3. Confere grande importância ao fortalecimento do núcleo estratégico do Estado, formado por 

servidores públicos de alto nível cujas carreiras são regidas de acordo com o mérito e outros 

pressupostos da administração burocrática, como a estabilidade funcional que confere proteção 

institucional contra ingerências políticas. 

 

 Claramente, nenhum dos três155 pontos acima estão presentes nas discussões, conceitos 

e práticas da NPM, e serão discutidos um a um em seguida, salientando as características 

próprias do modelo reformista brasileiro que lhe conferem originalidade e o distinguem das 

tendências gerais da NPM.  

  

                                                           
155 O primeiro ponto já foi brevemente exposto na seção anterior deste Capítulo. Um retrospecto sobre essas duas 

reformas no caso brasileiro já foi exposto no Capítulo 1 desta tese. Nosso objetivo aqui não é discutir à exaustão 

todo o processo histórico que leva à realização das duas grandes reformas preconizadas por Bresser-Pereira (1998a; 

2009), restringindo o nosso foco e nossa discussão aos outros dois pontos, que são os pontos de afastamento da 

Reforma Gerencial em relação à NPM, conferindo um grau de originalidade à proposta brasileira de Reforma do 

Aparelho de Estado. 
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 Por outro lado, alguns elementos da Reforma de 1995 coincidem claramente com os 

princípios da NPM, como por exemplo: a adoção da gestão por resultados e a concorrência 

administrada por excelência, juntamente com outros princípios e ferramentas de gestão que 

estão presentes nas doutrinas da NPM onde a Reforma Gerencial buscou fundamentos que 

foram posteriormente adaptados ao contexto brasileiro. (BRESSER-PEREIRA, 2008) 

 Assim sendo, indubitavelmente, alguns dos pilares da NPM estão presentes de modo 

mais ou menos explícito no Plano Diretor (BRASIL, 1995) tais como o gerencialismo (ou 

empowerment dos gerentes); a terceirização (liberdade de contratar) e orientação para o 

mercado ou marketization, que expõe organizações públicas à algum grau de competição 

(BRESSER-PEREIRA, 2002). Todavia, a incorporação desses pressupostos presentes nas 

doutrinas da NPM não foram automaticamente transpostos do setor privado para o mundo 

público sem ressalvas adaptativas, que discutiremos em seguida. 

 
A Reforma administrativa no Brasil incorpora as orientações da chamada 

administração pública gerencial, também conhecida internacionalmente 

como New Public Management, que representa uma múltipla e diversificada 

experiência teórica e aplicada. Em diversos países do mundo, estas orientações 

têm sido aplicadas, com variadas ênfases e formatos, na renovação da gestão 

nos Estados. Embora represente ainda um paradigma em construção, a 

administração gerencial reúne algumas diretrizes inovadoras que estão 

presentes nos modelos e propostas da reforma brasileira. (MARE, 1997b: p.16, 

grifo nosso) 

 

 Em suma, o Plano Diretor (1995), juntamente com um dos textos fundadores da 

Administração Pública Gerencial no Brasil (BRESSER-PEREIRA, 1996) são as referências 

essenciais mais frequentes na literatura sobre Reforma do Estado no Brasil ao se abordar a 

questão da divisão de setores e atividades do aparelho do Estado, um dos elementos originais 

da proposta brasileira de Reforma Gerencial que discutiremos neste tópico. Além dessas duas 

referências fundamentais, destaque-se que há também um outro importante texto acadêmico de 

Bresser-Pereira (2008), pouco referenciado na literatura especializada, intitulado “O modelo 

estrutural de gerência pública”, publicado na Revista de Administração Pública (RAP). Nesse 

trabalho, já alguns anos após a experiência no MARE, o ex-ministro reflete e explicita alguns 

pontos nevrálgicos já discutidos em vários outros trabalhos (1997; 1998a; 1998b; 2009), porém 

sob a perspectiva da definição teórica de um “modelo estrutural de gerência pública” que 

orientou a “reforma estrutural da organização do Estado”, contemplada na Reforma Gerencial: 

 
É um modelo estrutural porque não se limita a estratégias de gestão mas 

envolve mais do que mudanças organizacionais: implica mudanças na 

estrutura do Estado, porque envolve todo tipo de parcerias público-privadas, 

porque os serviços sociais e científicos que a sociedade exige que o Estado 
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forneça são terceirizados para organizações não-estatais. É um modelo de 

gerência que é também um modelo de “governança” porque envolve outros 

atores, além do próprio governo, no processo de governar. (BRESSER-

PEREIRA, 2008: p. 394, grifo nosso) 

 

 Então, para melhor compreender esse modelo estrutural que orienta a Reforma 

Gerencial, elencamos e discutimos alguns elementos distintivos essenciais que caracterizam a 

Reforma Gerencial em comparação com a NPM, analisando na conclusão deste Capítulo 

especialmente as novidades e particularidades apresentadas pelo modelo brasileiro. 

 

4.4.1 Aperfeiçoamento da burocracia tradicional e fortalecimento do núcleo estratégico 

do Estado 

 

 Conforme assinalado no Capítulo 2, os burocratas eram um segmento essencial para o 

sucesso da Reforma Gerencial, pois deles depende o sucesso da sua implementação e da sua 

legitimação perante à Administração Pública e à sociedade. (BRESSER-PEREIRA, 2009) 

Além disso, o Brasil nunca terminou o seu processo de construção de uma burocracia nos 

moldes weberianos, razão pela qual o início da Reforma Gerencial no Brasil não significaria a 

“interrupção” e muito menos a “abolição” de um edifício burocrático ainda em edificação, mas 

sim sua atualização compatibilizada com a manutenção de seus elementos essenciais: 

 
[...] o fato é que o Brasil nunca teve o modelo burocrático de administração 

plenamente instalado. A nossa realidade administrativa tem se caracterizado, 

independentemente da intencionalidade das reformas e de seus eventuais êxitos 

e fracassos, pela convivência de modelos de administração incompletos, 

inconsistentes e superpostos. (LIMA Jr, 1998: p.13) 

 

 Assim sendo, ao dar início à sua Reforma Gerencial, não se estava buscando “anular” o 

modelo burocrático até então incompleto, mas sim atualizar o paradigma administrativo com a 

incorporação de ferramentas e métodos gerenciais para tornar mais eficiente a administração 

pública ao mesmo tempo em que se aperfeiçoava a burocracia e se buscava fortalecer os corpos 

burocráticos do Estado brasileiro com algumas medidas que já discutimos no Capítulo 2 desse 

trabalho: 

Quando, em 1995, o governo Cardoso decidiu lançar a reforma da gestão 

pública, a administração pública brasileira continuava sendo uma mescla de 

instituições e práticas burocráticas, corporativistas e patrimoniais. Uma das 

estratégias-chave adotadas pela nova administração, enquanto promovia a 

reforma da gestão pública, foi valorizar e promover uma burocracia 

profissional e moderna, abrindo pela primeira vez concursos anuais de 

admissão a todas as ‘carreiras de Estado’, em que os candidatos deveriam ter 

pelo menos grau universitário, e organizando um sistema de treinamento 

sistemático para os novos servidores públicos. (BRESSER-PEREIRA, 2009: 

p. 240) 
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Um dos pontos fundamentais que decorrem da proposta da Reforma Gerencial é que 

não há a intenção de “acabar” ou “superar” a Administração Pública burocrática de modo 

totalizante e imediato - como alguns críticos sustentam - mas sim de atualizar e fazer uma 

releitura necessária daquilo que seria o interesse público, buscando aperfeiçoar a distinção entre 

interesse público latu senso e interesse mais restrito da administração pública, distinção crucial 

para entender o real sentido da proposta, como explicita de maneira direta o Plano Diretor: 

 
(...) a administração pública gerencial está explícita e diretamente voltada para 

o interesse público. Neste ponto, como em muitos outros (profissionalismo, 

impessoalidade), a administração pública gerencial não se diferencia da 

administração pública burocrática. Na burocracia clássica existe uma noção 

muito clara e forte do interesse público. A diferença, porém, está no 

entendimento do significado de interesse público, que não pode ser confundido 

com o interesse do próprio aparelho de Estado. (BRASIL, 1995: p. 23) 

 

 Nesse sentido, a proposta da Reforma Gerencial está centrada em combater disfunções 

da Administração Burocrática (PACHECO, 1999), como os males advindos do distanciamento 

dos interesses da coletividade por parte da burocracia, gerando uma distorção de finalidades e 

instrumentalizando as estruturas do aparelho de Estado para atender a interesses diversos e 

distanciados do real interesse público:  

 
Para a administração pública burocrática, o interesse público é frequentemente 

identificado com a afirmação do poder do Estado. Ao atuarem sob este 

princípio, os administradores públicos terminam por direcionar uma parte 

substancial das atividades e dos recursos do Estado para o atendimento das 

necessidades da própria burocracia, identificada com o poder do Estado. O 

conteúdo das políticas públicas é relegado a um segundo plano. A 

administração pública gerencial nega essa visão do interesse público, 

relacionando o interesse público com o interesse da coletividade e não com 

o interesse do aparato do Estado. (BRASIL, 1995: p.19) 

 

De fato, este é um ponto fundamental, uma vez que a administração gerencial não exclui 

automaticamente os pressupostos fundadores da administração burocrática, sendo na verdade 

edificada “sobre” a administração burocrática, porém fundamentalmente aproveitando e 

aperfeiçoando as suas características positivas: 

 

Na verdade, a administração pública gerencial deve ser construída sobre a 

administração pública burocrática, baseada na existência de um serviço 

público profissional e competente. A combinação de princípios gerenciais e 

burocráticos deve variar de acordo com as necessidades de cada setor. 

(BRESSER-PEREIRA, 2009: p.216, grifo nosso): 

 

Assim sendo, o ponto crucial aqui assinalado é que o processo de transformação da 

Administração Pública que se inicia com a Reforma Gerencial não deve ser compreendido 

como um rompimento automático, radical e total com a administração pública burocrática. 
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Ademais, essa mudança também não deve ocorrer com o mesmo grau em todos os setores, 

evitando a generalização e propondo a adaptação necessária. Nesse sentido, de acordo com o 

desenho da Reforma Gerencial, a conjugação de pressupostos gerenciais e burocráticos se 

alternou de acordo com as características de cada setor. (BRASIL, 1995; BRESSER-PEREIRA, 

1998a; 2009). Ou seja, os valores centrais da administração pública burocrática - o 

profissionalismo, a segurança jurídica e a efetividade das normas – não estão totalmente 

descartados na Reforma Gerencial, e são requeridos especialmente pelo núcleo estratégico do 

Estado.  

Em se tratando da transição do modelo burocrático de Administração Pública para um 

modelo que incorpora pressupostos gerenciais, é igualmente interessante a análise de Abrucio 

(2007), que não concorda com uma “leitura etapista” e linear desse processo, segundo a qual 

há uma oposição completa entre a administração burocrática e as novas formas de gestão. Nesse 

sentido, é extremamente válida a ressalva a respeito da diferenciação entre aspectos essenciais 

que caracterizam a burocracia que devem ser mantidos e as suas disfunções que devem ser 

atualizadas e corrigidas, conforme também preconiza a Reforma Gerencial: 

 
É importante lembrar que a concepção da burocracia em Weber se refere a uma 

forma histórica de racionalidade da vida social como instrumento importante 

de negação a modelos pré-burocráticos inerentes à patronagem. A ética 

burocrática está, antes de tudo, baseada não na negação da motivação pessoal 

para o trabalho, mas, sim, por intermédio das condutas baseadas em regras 

formais e impessoais, voltada contra a interferência de relações de 

favorecimento e camaradagem em um dado contexto histórico-social. O ethos 

do bureau — sua aderência impessoal a regras, à especialização, à 

hierarquização das relações sociais, o apego a procedimentos regularizados e 

rotineiros — está vinculado a comportamentos capazes de garantir a não-

influência de interesses políticos e compromissos particulares, visando-se à 

separação entre aquilo que é de interesse público do privado, numa sociedade 

democrática. Assim, não se pode negar totalmente esse ethos na 

administração pública ou mesmo confundi-lo com uma das causas da 

ineficiência. (JUNQUILHO, 2004: p.145, grifo nosso) 

 

Em suma, uma adoção pura e simples de uma perspectiva dicotômica burocracia 

weberiana x NPM nesse contexto poderia nos levar a crer que uma etapa substitui por completo 

a outra. Na verdade, o modelo weberiano, apesar de alguns males que possui e que devem ser 

combatidos - como o excesso de formalismo e a rigidez burocrática -, também pode contribuir 

com o contínuo aperfeiçoamento da Administração Pública, principalmente reforçando a 

meritocracia e separando decididamente o público do privado. Nesse sentido, no âmbito da 

Reforma Gerencial, há que se falar necessariamente em robustecer a capacidade do Estado (e 

de seu núcleo estratégico) mediante o aumento da sua capacidade de governança. (BRASIL, 

1995; BRESSER-PEREIRA, 2008) 
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Desse modo, de acordo com a concepção teórica da Reforma Gerencial, alguns 

pressupostos centrais da Administração Pública Burocrática devem estar presentes juntamente 

com os valores da abordagem gerencial. Apesar disso, em outros setores, onde a eficiência e o 

foco nos clientes são primordiais em razão do elevado número de servidores públicos e usuários 

envolvidos, a relevância da administração pública burocrática deveria diminuir até virtualmente 

desaparecer (BRESSER-PEREIRA, 2009). 

 

O objetivo de instalar uma administração pública burocrática no país continua 

vivo, já que jamais se logrou completar essa tarefa; mas tornou-se claro em 

1995 que, para isto, é necessário dar um passo além e caminhar na direção da 

administração pública gerencial, que engloba e flexibiliza os princípios 

burocráticos clássicos. (BRESSER-PEREIRA, 1996: p.40, grifo nosso) 

 

De fato, a Reforma Gerencial inovou quando teve o seu foco principal no fortalecimento 

do núcleo estratégico do Estado, cujo papel é o de formular as políticas públicas, de modo a 

tornar o Estado mais forte e ampliar o seu poder extroverso, de forma que este possa intervir na 

economia e nas questões importantes para o bem estar da população, além da preservação das 

atividades estratégicas do Estado e a criação das carreiras de Estado (PACHECO, 1999; 2004; 

LEVY, 2002; ALCOFORADO, 2012). 

 
O núcleo estratégico do Estado corresponde à elite que chefia o Estado: a 

Presidência da República, os ministros e os departamentos de formulação de 

políticas, o Parlamento e as altas cortes de Justiça. No núcleo estratégico, os 

políticos e os servidores públicos de alto escalão tomam decisões 

governamentais específicas: sobre legislação, julgamentos legais e políticos. 

Essa é a esfera da política, mas também da gestão pública. É aí que os 

servidores públicos de alto escalão, assim como os políticos, atuam mais 

politicamente. O núcleo estratégico deve ser pequeno, ou seja, ocupado por um 

pequeno número de funcionários governamentais altamente qualificados. 

(BRESSER-PEREIRA, 2009: p. 289) 

 

 Sem sombra de dúvidas, a delimitação do papel vital desse núcleo estratégico do Estado 

é um ponto nevrálgico que distingue de maneira inequívoca da Reforma Gerencial de 1995 das 

correntes da NPM, em especial as que dão mais ênfase à mecanismos de redução do tamanho 

do Estado. No caso brasileiro, como uma das medidas inovadoras instituídas pelo Plano Diretor, 

foi criado um desenho institucional capaz de dar relevo e prestígio a um segmento do Estado 

absolutamente estratégico para o bom desempenho das políticas públicas, valorizando assim a 

alta burocracia, ao invés de diminuir o seu papel, como apregoam algumas tendências presentes 

na NPM: 

Exatamente para dar mais agilidade e força ao nó central do governo, 

responsável pela direção estratégica do governo e pelo estabelecimento de seus 

objetivos, o Plano Diretor concebeu uma nova arquitetura institucional que 

separava a concepção e controle da implementação das políticas, das atividades 

ligadas à prestação de serviços. Criava-se aí o conceito de núcleo estratégico, 
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o qual passaria a se relacionar com as organizações prestadoras de serviços. 

(LEVY, 2002: p. 38, grifo nosso) 

 

 Nesse sentido, o Plano Diretor prevê uma função vital para o núcleo estratégico do 

Estado, que é justamente o papel de supervisor dos contratos de resultados celebrados com as 

agências e organizações sociais, assegurando assim o controle final do Estado sobre os entes 

descencentralizados: 

Dotar o núcleo estratégico de capacidade gerencial para definir e supervisionar 

os contratos de gestão com as agências autônomas, responsáveis pelas 

atividades exclusivas de Estado, e com as organizações sociais, responsáveis 

pelos serviços não-exclusivos do Estado realizados em parceria com a 

sociedade. (BRASIL, 1995: p. 46) 

 

Aliado a isso, para o núcleo estratégico de Estado e para as carreiras de Estado, foi 

aperfeiçoado o ideal weberiano com o planejamento e realização de concursos públicos 

regulares e o reforço do ideal meritocrático, conforme discutido no final do Capítulo 2 desta 

tese: 

[...] cabe frisar que a reforma Bresser tinha toda a razão em atuar em prol de 

uma burocracia estratégica, de modo que o núcleo básico tivesse um status 

diferenciado em relação ao restante do funcionalismo, como tem ocorrido em 

todo mundo. Assim, certas funções que não constituem o núcleo do Estado 

podem ser realizadas por funcionários terceirizados, ou suas funções podem 

ser repassadas para entes privados, ao passo que as atividades essenciais 

precisam de um corpo meritocrático constantemente capacitado e com maior 

estabilidade funcional. (ABRUCIO, 2007: p. 74, grifo nosso) 

 

 Logo, ao contrário do que diziam os críticos da época, sua concepção não defendia o 

Estado mínimo e tampouco propunha a destruição da “burocracia weberiana”, definida como a 

estrutura profissional e meritocrática que deve prevalecer no funcionalismo como base 

fundamental para um Estado forte, capaz e plenamente capacitado para efetuar funções que 

escapam às coordenações típicas do mercado: 

 
A regulação e a intervenção estatal continuam necessárias, na educação, na 

saúde, na cultura, no desenvolvimento tecnológico, nos investimentos em 

infra-estrutura. [...] A diferença entre uma proposta de reforma neoliberal e 

uma social-democrática está no fato de que o objetivo da primeira é retirar o 

Estado da economia, enquanto o da segunda é aumentar a governança do 

Estado, é dar ao Estado meios financeiros e administrativos para que ele possa 

intervir efetivamente sempre que o mercado não tiver condições de coordenar 

adequadamente a economia. (BRESSER-PEREIRA, 1996:p. 7) 

 

 Assim sendo, verificamos que o projeto capitaneado pelo MARE a partir de 1995 no 

Brasil teve como um dos principais legados o aperfeiçoamento da civil service reform, uma vez 

que: 

Houve uma grande reorganização administrativa do Governo Federal, com 

destaque para a melhoria substancial das informações da administração pública 
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– antes desorganizadas ou inexistentes – e o fortalecimento das carreiras de 

Estado. Um número importante de concursos foi realizado e a capacitação feita 

pela Enap, revitalizada. Em suma, o ideal meritocrático contido no chamado 

modelo weberiano não foi abandonado pelo MARE; ao contrário, foi 

aperfeiçoado. (ABRUCIO, 2007, p. 71, grifo nosso). 

 

Portanto, a concepção weberiana de burocracia não esteve excluída da proposta da 

Reforma Gerencial de 1995, pois seu desenho institucional reiterou enfaticamente a 

importância do núcleo estratégico do Estado, instância do aparelho de Estado que mantém (e 

aperfeiçoa) as características fundamentais da Administração Pública burocrática.  

A novidade apresentada na Reforma Gerencial de 1995 é que há o reconhecimento 

direto e explícito da relevância e da centralidade da burocracia enquanto aparato administrativo 

indispensável para a organização administrativa de sociedades de massa que demandam cada 

vez mais políticas e serviços públicos eficientes. Logo, o seu aprimoramento continua sendo 

um desafio imperativo e inescapável da Administração Pública. Porém, conforme demarcado 

no Plano Diretor (BRASIL, 1995), há a necessidade premente de promover atualizações 

fundamentais nesse âmbito, que depende dramaticamente do emprego eficiente e competente 

do conhecimento técnico por parte dos burocratas no controle do núcleo estratégico formulando 

e fiscalizando as políticas públicas. 

Em suma, a ideia de burocracia na visão de Weber, compreendida como tipo ideal, não 

ficou de fora da proposta da Reforma Gerencial e muito menos foi “excluída” no sentido de 

colocar o Estado e a sociedade “contra” seus corpos burocráticos, como querem fazer crer 

alguns de seus críticos. De todo modo, não há no Plano Diretor (BRASIL, 1995) e nos principais 

escritos acadêmicos de seu principal formulador (BRESSER-PEREIRA, 1996; 1998a; 2009) 

nenhum elemento teórico ou interpretação analítica que sugira minimamente que o Estado 

brasileiro deveria deixar de visualizar a burocracia como um tipo ideal de estrutura racional-

legal que coloca limites claros para a separação entre o público e o privado, debelando as formas 

múltiplas de clientelismos e patrimonialismos ainda hoje presentes na Administração Pública 

brasileira. Pelo contrário, esta demarcação é ainda hoje mais crucial para que não haja a captura 

indevida e nem privatização do Estado, seja por parte dos próprios burocratas, seja por parte 

dos “caçadores de renda” do setor privado. 

 

4.4.2 Profissionalização como autonomia e responsabilização  

 

A profissionalização da Administração Pública é um tema clássico em se tratando de 

Reforma da Gestão Pública, uma vez que a construção e o aperfeiçoamento permanente de um 

serviço público civil profissional é um desafio perene para todos os governos, em todos os 



 

239 
 

níveis, e constitui um tópico extremamente importante para os formuladores de políticas de 

Reforma do Estado: 

A profissionalização é um desafio histórico, inescapável, permanente e 

contemporâneo. Histórico porque se trata de uma tarefa inacabada. É 

inescapável porque nenhum país desenvolveu-se de forma sustentável sem 

profissionalizar sua Administração Pública. É um desafio permanente porque 

vai colocar-se sempre, para qualquer tipo de Estado. Finalmente, trata-se de 

um desafio contemporâneo porque precisa incorporar novos conteúdos, 

necessidades e tecnologias para ser enfrentado.  (DE FARIAS E GAETANI, 

2002: p.2) 

 

Nesse contexto, é importante ressaltar que a interpretação mais recorrente na literatura 

sobre “profissionalização” da Administração Pública reflete a centralidade da proteção à 

burocracia, ignorando outros aspectos importantes para uma discussão mais contemporânea do 

assunto, a qual foi atualizada no Brasil a partir das discussões iniciadas com a Reforma 

Gerencial de 1995: 

 [...] o conceito prevalecente de “profissionalização” no Estado brasileiro é a 

expressão que equivale à existência de corpos fortemente protegidos por meio 

de disposições rígidas, homogêneas e extensivas a todos indistintamente, 

dificilmente alteráveis, que permanecem no imaginário de todos como a 

solução para o que é considerado o principal obstáculo à constituição de corpos 

permanentes do Estado: seu uso político clientelista. (PACHECO, 2010b: 

p.292) 

 

 Assim, percebemos que o debate mais ortodoxo sobre a profissionalização da 

Administração Pública está excessivamente focado na diminuição do risco de interferência 

política sobre a burocracia, ou seja, busca discutir formas de proteção e consolidação de um 

serviço público burocrático tradicional e está vinculado ao paradigma clássico da burocracia 

weberiana. E é evidente que essa é uma demanda constante e necessária, pois o corpo 

burocrático deve estar devidamente resguardado de investidas políticas para que a 

Administração Pública Burocrática esteja consolidada. (BRESSER-PEREIRA, 1998a; 2009) 

Entretanto, em contraposição a essa abordagem clássica e buscando definir as diretrizes 

básicas para a implantação de uma Administração Pública Gerencial no Brasil, a Reforma 

Gerencial de 1995 veio dar uma nova orientação à reforma do serviço civil, ao proclamar a 

necessidade de se buscar resultados maximizadores nas políticas públicas e exigir um 

desempenho satisfatório dos funcionários públicos com foco em resultados, levando o Estado 

a repensar de maneira mais profunda as suas políticas de Recursos humanos no âmbito das 

inovações gerenciais. (PACHECO, 2002b; 2010b; MARE, 1998e) 

 Assim sendo, o movimentos reformadores de 1995 levaram os pesquisadores e 

estudiosos da Administração Pública a buscar novas abordagens para essa questão, o que se 

traduziu numa atualização sobre o que é profissionalizar a burocracia. (PACHECO, 2010b) 
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Então, nessa visão atualizada, a Reforma de 1995 passou a conceituar a profissionalização de 

modo mais abrangente, prevendo maior flexibilidade e autonomia na atuação dos gestores e 

abarcando novas atribuições para os servidores públicos, tais como a capacidade de mensurar 

e avaliar resultados, controlar custos e buscar eficiência, comunicar, comparar resultados e 

avaliar desempenho. (BRASIL, 1995) 

Então, segundo essa nova visão, o principal desafio a enfrentar não é somente proteger 

o funcionalismo contra as ações arbitrárias do governo de plantão, mas especialmente entregar 

melhores políticas públicas e resultados otimizados através da ação do Estado. Ademais, para 

lidar com a pressão social por resultados mais eficientes nas políticas públicas, a atualização do 

sentido de profissionalização da Gestão Pública requer necessariamente a incorporação de 

elementos e critérios atualizados que caracterizem a atuação e o perfil dos burocratas e gestores 

públicos, quais sejam, qualificação técnica adequada, capacidade política, diferenciação e 

reconhecimento institucional, competências específicas e avaliação permanente de resultados. 

(PACHECO, 2010b; LONGO, 2003) 

Portanto, a partir de 1995 com a Reforma do Aparelho de Estado no Brasil, iniciou-se 

uma discussão mais contemporânea nesse campo, abrangendo toda a complexidade das 

demandas do novo paradigma da Administração Pública, como assevera Bresser Pereira, 

sugerindo o perfil de um novo Gestor Público - que é o gerente com mais flexibilidade que 

surgiria do desenho do Plano Diretor: 

 
Se a Administração Pública burocrática exigia administradores profissionais 

competentes, a Gestão Pública contemporânea exige administradores 

profissionais ainda mais competentes e mais prestigiados, porque auxiliam os 

políticos a desenhar instituições e políticas públicas, se encarregam de sua 

implementação, controlam os recursos públicos, e dirigem agências 

descentralizadas, devendo, em todas essas tarefas, tomar decisões 

continuamente – algo a que no modelo burocrático não era apenas dificultado 

pelo seu caráter centralizado: era proibido, porque visto como marcado pelo 

vício da “discricionariedade”. (BRESSER-PEREIRA, 2005a: p.15) 

 

Desse modo, é colocada a questão fundamental da autonomia e da flexibilidade, à luz 

dos preceitos básicos da Reforma Gerencial de 1995, que apontam para novos instrumentos 

para a promoção da profissionalização da Administração Pública que transcendem mera 

blindagem da burocracia. Em suma, como modelo organizacional, a Administração Pública 

Gerencial trata com destaque as questões de descentralização e liberdade de decisão dos 

gestores, em contraste com a administração pública burocrática, que sempre buscou evitar a 

discricionariedade de gestores. Isso se deve fundamentalmente a uma percepção mais 

“positiva” da ação dos funcionários públicos nas correntes da Administração Gerencial, e como 
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consequência direta disso os mecanismos de controle são desenhados para a avaliação de 

resultados, ao invés de controle de processos. (HOOD, 1995; BARZELAY, 2001; SECCHI, 

2009) 

Nesse ponto, adquire relevo um elemento que é bastante frisado pelos críticos da 

Reforma Gerencial, uma vez que conferir mais autonomia e flexibilidade para de “empoderar” 

o gestor público em busca de melhores resultados, choca-se frontalmente com aspectos 

arraigados da cultura e tradição político-administrativa156 do Brasil dificultando o avanço dessa 

medida: 

Outro front de resistência está presente em países de tradição administrativa 

fortemente marcada pelo patrimonialismo, como é o caso do Brasil e de outros 

países latino-americanos: a crença de que todos os agentes públicos são, até 

prova em contrário, desonestos – e qualquer oportunidade discricionária para 

fins empreendedores será utilizada para interesses particulares em detrimento 

do interesse público. Soma-se ainda a cultura da isonomia, com sua preferência 

por que todos ganhem o mesmo, e sua rejeição à diferenciação pelos 

resultados. (PACHECO, 2004b: p. 3-4) 

 

Então, há que se considerar a substituição da “desconfiança generalizada nos 

administradores públicos (e políticos) por um grau ainda que limitado de confiança.” 

(BRESSER-PEREIRA, 1996; 2009; PACHECO, 2010a) Desse modo, na Reforma Gerencial, 

os controles típicos da burocracia weberiana – como o de procedimentos e os sistemas de 

auditoria interna e externa - continuam a ser utilizados, porém com uma diferença crucial: a 

ênfase nos controles tipicamente burocráticos é bem menor, considerando que são trocados, 

hierarquicamente, pelo controle a posteriori de resultados, pela competição administrada pela 

excelência entre os órgãos com autonomia gerencial e pelos controles democráticos da 

transparência dos atos públicos e o controle social. (BRESSER-PEREIRA, 1998b; 2009; 

ALCOFORADO, 2012; PACHECO, 2004a) 

 
[...] a maior autonomia assegurada aos administradores públicos, que a reforma 

gerencial prevê, relegando para segundo plano ou eliminando os regulamentos 

rígidos próprios da administração pública burocrática, só será possível se essa 

reforma, além de usar da estratégia da administração por resultados, contar 

com o controle social ou participativo da sociedade, com o controle da 

imprensa e da opinião pública, com o controle da oposição política. Por outro 

lado, a maior eficiência e o aprofundamento da democracia que a reforma 

gerencial de 1995 prevê adota um critério prático de êxito: saber se com os 

mesmos recursos os cidadãos estão sendo mais bem atendidos pelo Estado e 

pelos serviços que este financia (BRESSER-PEREIRA, 1998a: p.156, grifo 

nosso) 

 

                                                           
156 Um dos pontos fundamentais para o avanço ou retrocesso de reformas baseadas em pressupostos da NPM, 

segundo Pollitt e Bouckaert (2011). 
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 Portanto, com a garantia das formas múltiplas de controle, seria possível garantir 

autonomia e flexibilidade aos gestores públicos, blindando-os de possíveis ingerências políticas 

na máquina governamental e forçando maior busca por entrega de resultados nas políticas 

públicas, satisfazendo o objetivo fundamental da Reforma Gerencial de agregar mais eficiência 

ao setor público. Sem dúvida, esta é uma característica que a Reforma de 1995 compartilha 

com a NPM, como a liberdade para administrar, a mensuração de performance e a ênfase no 

controle de resultados - como já discutido neste Capítulo (HOOD, 1991; 1995) - de onde buscou 

trazer elementos importantes para a adaptação ao contexto brasileiro. Assim, o foco do Plano 

Diretor (1995), a partir das nas inovações organizacionais propostas, era libertar as 

organizações – ou as agências ou parceiros da administração pública - das típicas amarras 

impostas pelos procedimentos e normas excessivamente detalhados, a fim de permitir a seus 

gestores se empenharem na produção de melhores serviços públicos (PACHECO, 2012). 

 

4.4.3 Divisão de setores e atividades do aparelho de Estado 

 

 Embora o Plano Diretor (1995), juntamente com um dos textos fundadores da 

Administração Pública Gerencial no Brasil (BRESSER-PEREIRA, 1996), sejam as referências 

essenciais mais frequentes na literatura sobre Reforma do Estado no Brasil ao se abordar a 

questão da divisão de setores e atividades do aparelho do Estado - um dos elementos originais 

da proposta brasileira de Reforma Gerencial que discutiremos neste tópico – há que se destacar 

também a contribuição de um outro importante texto acadêmico de Bresser-Pereira (2008), 

pouco referenciado na literatura especializada, intitulado “O modelo estrutural de gerência 

pública”, publicado na Revista de Administração Pública (RAP). Nesse trabalho, alguns anos 

após a experiência no MARE, o ex-ministro, economista e professor reflete e explicita alguns 

pontos nevrálgicos já discutidos em vários outros trabalhos (1997; 1998a; 1998b), porém sob a 

perspectiva de refinamento da definição teórica de um “modelo estrutural de gerência pública” 

que orientou a “reforma estrutural da organização do Estado”, contemplada na Reforma 

Gerencial: 

É um modelo estrutural porque não se limita a estratégias de gestão mas 

envolve mais do que mudanças organizacionais: implica mudanças na estrutura 

do Estado, porque envolve todo tipo de parcerias público-privadas, porque os 

serviços sociais e científicos que a sociedade exige que o Estado forneça são 

terceirizados para organizações não-estatais. É um modelo de gerência que é 

também um modelo de “governança” porque envolve outros atores, além do 

próprio governo, no processo de governar. (BRESSER-PEREIRA, 2008: p. 

394) 
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 Concretamente, a mudança na estrutura do aparelho de Estado proposta pela Reforma 

Gerencial está consubstanciada na divisão e classificação das atividades e serviços do Estado, 

dividindo-os em setores e prevendo formas de propriedade públicas e privadas para a sua 

gestão, levando-se em conta a análise quanto à natureza de tais atividades, se exclusivas de 

Estado ou não exclusivas, de modo a se prever a formalização de parcerias para gestão daqueles 

não-exclusivos, como os serviços sociais e científicos, além da proposta de desestatização das 

atividades de produção de bens e serviços para o mercado, mediante a transferência da gestão 

para o setor privado, através de concessão, devidamente regulado e fiscalizado pelo Estado 

(BRASIL, 1995). Para concretizar essa inovação fundamental no desenho do Estado brasileiro, 

o seu principal formulador detalha com absoluta precisão o raciocínio essencial a partir do qual 

foi possível construir essa proposta que orientou a Reforma Gerencial de 1995: 

 
[...] perguntei-me: primeiro, quais são as atividades que o Estado hoje executa 

que lhe são exclusivas, envolvendo poder de Estado; segundo, quais as 

atividades que, embora não tenham essa exclusividade, a sociedade e o Estado 

consideram necessário financiar (particularmente serviços sociais e 

científicos); finalmente, quais as atividades empresariais, de produção de bens 

e serviços para o mercado? A estas três perguntas adicionei mais uma: quais 

são as formas de propriedade ou de organização relevantes no capitalismo 

contemporâneo: apenas a propriedade privada e a estatal, ou haveria entre as 

duas uma terceira, a propriedade pública não-estatal, que assume cada vez 

maior importância nas sociedades contemporâneas? A partir dessas 

perguntas e da dicotomia da administração burocrática e administração 

gerencial, foi-me possível construir o modelo da reforma. Pude definir os 

setores em que o Estado opera, as formas de organização correspondentes e as 

estratégias de administração mais adequadas a cada setor. (BRESSER-

PEREIRA, 2000: p. 19-20, grifo nosso) 

 

  O núcleo estratégico do Estado, essencial para formular, administrar e fiscalizar a 

execução das políticas públicas executadas no espaço público-não estatal, manteve 

características essenciais da administração pública burocrática e teve na ação do MARE um 

reforço substancial, materializado nos esforços de fortalecimento das carreiras e de uma política 

de recursos humanos específica, conforme já discutimos no Capítulo 2 deste trabalho (LEVY, 

2002; MARCONI, 1999; PACHECO, 2002b).  

 
Na execução das atividades exclusivas de Estado é necessário distinguir três 

tipos de instituição: as secretarias formuladoras de políticas públicas, que, no 

núcleo estratégico do Estado, em conjunto com os ministros e o chefe do 

governo, participam das decisões estratégicas do governo; as agências 

executivas, que executam as políticas definidas pelo governo; e as agências 

reguladoras, mais autônomas, que buscam definir os preços que seriam de 

mercado em situações de monopólio natural ou quase natural. (BRESSER-

PEREIRA, 1998b: p.43) 
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 Aqui, nos centraremos na discussão das inovações trazidas no bojo do Plano Diretor 

que, para promover maior descentralização e conferir mais flexibilidade às organizações 

governamentais e auxiliares, busca um ganho de produtividade e eficiência, e não uma mera 

diminuição das estruturas estatais, inclusive acrescentando a presença da ação e financiamento 

estatais, porém utilizando estruturas e organizações mais leves e flexíveis, localizadas fora do 

aparelho de Estado, como discutiremos a seguir: 

 
A área operacional deverá ser descentralizada para a sociedade, organizada em 

entidades (organizações sociais), ou empresas privadas (terceirização). Esta 

diretriz, que segue a linha da proposta de descentralização da ação estatal, não 

deve ser confundida com o ideário liberal: pelo contrário, é uma proposta que 

mantém ou até aumenta a ação do Estado no campo social, com um 

correspondente aumento de produtividade. (PIMENTA, 1998: p.186) 

 

 Assim sendo, a transferência da execução de serviços sociais essenciais para um espaço 

diferente do próprio aparelho de Estado, porém essencialmente público e voltado para o 

atendimento dos interesses da coletividade, não significa necessariamente que o Estado estaria 

se isentando de responsabilidades próprios assumidas no plano político e jurídico: pelo 

contrário, ao proclamar a publicização, a Reforma Gerencial encontra uma alternativa mais 

flexível e eficiente para que o Estado continue financiando serviços e políticas sociais 

consideradas relevantes, porém implementadas por organizações mais ágeis para realizar esses 

objetivos, seguindo os princípios da administração pública gerencial. (MARE, 1997a; BRASIL, 

1995; BRESSER-PEREIRA, 1998a; 1998b; 2008; 2009; MODESTO, 1999)  

 
O ato de financiar as organizações de serviço e de torná-las responsáveis 

perante o Estado é também uma atividade exclusiva do Estado, na medida em 

que os servidores públicos que desempenham esse papel estão utilizando 

recursos provenientes de impostos. Por outro lado, a implementação das 

políticas e o fornecimento de serviços sociais e científicos financiados pelo 

Estado não exigem o envolvimento direto de servidores públicos estatutários. 

(BRESSER-PEREIRA, 2008: p.399) 

 

 Assim sendo, há algumas atividades importantes que devem ainda permanecer sob 

responsabilidade direta do Estado que se pretende Social financiar e proteger devido à algumas 

razões fundamentais: não podem ser plenamente atendidas pelos mecanismos típicos de 

mercado; e envolvem questões de direitos humanos, cabendo então ao poder público financiá-

las através de organizações que estejam fora do aparelho de Estado: 

 
[...] temos uma série de outras atividades que lhe são exclusivas 

correspondentes ao Estado Social. Em essência são as atividades de formular 

políticas na área econômica e social e, em seguida, de realizar transferências 

para a educação, a saúde, a assistência social, a previdência social, a garantia 

de uma renda mínima, o seguro desemprego, a defesa do meio ambiente, a 
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proteção do patrimônio cultural, o estímulo às artes. Estas atividades não são 

todas intrinsecamente monopolistas ou exclusivas, mas na prática, dado o 

volume das transferências de recursos orçamentários que envolvem, são de fato 

atividades exclusivas de Estado. Há toda uma série de razões para que o Estado 

subsidie estas atividades, que não cabe aqui discutir. O principal argumento 

econômico que as justifica é o de que estas são atividades que envolvem 

externalidades positivas importantes, não sendo, portanto, devidamente 

remuneradas pelo mercado. O argumento ético é o de que são atividades que 

envolvem direitos humanos fundamentais que qualquer sociedade deve 

garantir a seus cidadãos. (BRESSER-PEREIRA, 1998b: p. 23) 

 

 Enfim, a publicização se justifica porque os tipos de serviços sociais e científicos que 

se transferem ao setor público não-estatal são associados à direitos humanos básicos que um 

Estado que se pretende de bem-estar social não pode sonegar, que não se pode delegar às forças 

privadas do mercado, tampouco deixar exclusivamente a cargo das pesadas estruturas 

burocráticas da administração direta. Trata-se, então, de liberar a prestação desses serviços 

sociais essenciais das amarras típicas da administração burocrática, porém com ressalvas 

fundamentais: a autonomia vem necessariamente condicionada à administração e controle por 

resultados, em oposição aos morosos controles de procedimentos da burocracia weberiana. 

(BRESSER-PEREIRA, 1998b; 2008) 

 Por fim, é importante assinalar que a reorganização da macroestrutura do aparelho de 

Estado advinda do Plano Diretor (BRASIL, 1995) deu origem a uma terminologia própria da 

Reforma Gerencial. Nesse sentido, a utilização de algumas publicações técnicas do MARE e 

da ENAP157 foram também essenciais para, além da organização formal e difusão das ideias da 

reforma, também para familiarizar a administração pública e as comunidades acadêmicas com 

os novos conceitos e jargões introduzidos com a Reforma Gerencial, que continham algumas 

peculiaridades em função da adaptação de alguns conceitos originários do mundo privado: 

 
Em atenta leitura aos objetivos pretendidos pelo Plano Diretor, observa-se que 

alguns temas, antes não associados à administração pública, começaram a 

integrar o seu corpo conceitual, tais como governança, atendimento ao cidadão, 

parcerias, quase-mercados etc. A reforma da gestão pública assumiu-se como 

gerencial, adotando práticas e técnicas da gestão empresarial, que 

aumentassem a eficiência e a qualidade do serviço público, a partir de 

mecanismos como a responsabilização e o controle social. (COSTA, 2012: p. 

92) 

 

 Essa terminologia é, para além desses novos conceitos adaptados do setor privado, 

sobretudo consequência do desenho inovador da macro-estrutura do aparelho de Estado prevista 

no Plano Diretor, e que se tornou parte do vocabulário e do jargão dos novos servidores públicos 

                                                           
157 Especialmente os “Cadernos MARE”, os “Textos para Discussão”, publicados pela ENAP e a Revista “Reforma 

Gerencial”. (BRESSER-PEREIRA, 1998a) 
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que passaram a ser treinamentos sob a influência desses novos termos e ideias, com o especial 

suporte da ENAP, conforme discutimos no Capítulo 2 da tese: 

 
[...] as novas idéias e expressões, que foram introduzidas ou enfatizadas pela 

reforma - tais como "reforma gerencial", "atividades exclusivas do Estado", 

"núcleo estratégico do governo", "agências executivas", "organizações 

sociais", "contratos de gestão", "indicadores de desempenho" - entraram no 

vocabulário dos altos funcionários de Brasília e tornaram-se um importante 

tema nas escolas de governo e de administração pública brasileiras. 

(BRESSER-PEREIRA, 1999: p. 9) 

 

 Em complemento, os “Cadernos MARE”, publicações especializadas com análises 

técnicas e síntese das políticas e projetos da Reforma Gerencial, constituíram também 

importante plataforma que auxiliou diretamente a compreensão inicial e a posterior assimilação 

dessas novas ideias e conceitos: 

 
We published a collection of about 20 position papers documenting the most 

important projects and policies of the ministry. These papers and all other 

publications were available on the Internet. This was a very important task, 

because these documents were the starting point for the dissemination of 

ideas and concepts to federal state governments, areas of public 

administration and even to university programs of public administration. 

Students began to read documents of the Ministry in order to understand 

government policy in this area. In fact, there were more than information - 

students, researchers and practitioners of public administration began to 

assimilate the concepts and even the professional jargon of the Ministry of 

Administration. (FERNANDES, 2010a: p.2, grifo nosso.) 

 

 Em suma, o desenho do Plano Diretor (BRASIL, 1995) trouxe elementos importantes 

de inovação para o aparelho de Estado brasileiro, ao redefinir funções básicas do Estado e da 

sociedade na responsabilização conjunta para a formulação e execução de serviços sociais 

básicos, dando origem a novos conceitos e estruturais institucionais e organizacionais, 

assinalando uma novidade importante inaugurada com a Reforma Gerencial de 1995 no Brasil. 

 

4.4.4 O espaço público não-estatal  

 

 A reforma da estrutura do aparelho de Estado, com a definição de formas típicas de 

propriedade e atividades exclusivas e não-exclusivas de Estado tem uma outra importante 

consequência que ajuda a distinguir muito nitidamente a Reforma Gerencial das correntes 

teóricas gerais da NPM. Enquanto essa dá forte ênfase à mecanismos típicos do mercado 

privado e privilegia a adoção de ferramentas e técnicas da administração de empresas para 

aumentar a eficiência do setor público, aquela propõe uma abordagem mais abrangente, que 
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também inclui e reconhece a importância das ferramentas do mundo privado, mas que vai além 

e propõe uma rearticulação das relações entre Estado, mercado e sociedade158.  

 Aqui temos um elemento de originalidade bastante destacado na discussão teórica 

trazida com a Reforma Gerencial e posteriormente melhor desenvolvida nos trabalhos de 

Bresser-Pereira (2009). À época do MARE, com o início das discussões que visavam a transição 

da administração pública burocrática para a gerencial, o debate acadêmico e as iniciativas 

governamentais estavam ainda bastante apegados à sustentação de posições antagônicas - 

muitas vezes assinaladas por sectarismos diversos e forte rigidez ideológica – que orbitavam 

entre o binarismo estatização x privatização, que ganhou força e especial ênfase com o 

desastrado Governo Collor, como discutimos no Capítulo 1 dessa tese. 

 Como salienta Pacheco (2004: p.451), a literatura já discutia há várias décadas as 

distinções159 necessárias entre o público e o estatal, a exemplo de trabalhos de Hannah Arendt 

e Norberto Bobbio. Todavia, essa visão não havia ainda sido aplicada à organização e 

funcionamento do aparelho de Estado: 

 
Bresser-Pereira funda uma alternativa concreta, ao trazer, para a esfera da 

política pública voltada à gestão, a noção do público não-estatal, propondo a 

estratégia de publicização de organizações até então estatais, bem como o 

surgimento de novas organizações sob novo estatuto jurídico – as organizações 

sociais. 

 

 Então, a superação da noção dicotômica, secularmente arraigada, de divisão absoluta 

das formas de propriedade “pública” e “privada” é uma marca distintiva da Reforma Gerencial, 

que preconiza o fim do monopólio do Estado enquanto detentor absoluto e inequívoco do 

interesse público, passando a compartilhar essa tarefa com a sociedade e com o mercado em 

uma perspectiva plural: 

 [...] o Estado não monopoliza nem necessariamente realiza o interesse público, 

mas a sociedade em abstrato tampouco. A construção de viabilidade ao 

desenvolvimento de círculos virtuosos entre Estado, mercado e sociedade, 

obriga na atualidade a revisar os modos de definir e realizar os interesses 

públicos. Colocar-se em termos do público não-estatal se orienta nessa direção, 

insinuando que a sociedade "civil" não é equivalente ao público tanto como 

que o Estado não o esgota, mas sim que é precisamente na ruptura desta 

                                                           
158 “A sociedade civil é, de fato, um conceito político, já que envolve poder. É formada por indivíduos com poder 

derivado de sua riqueza, de seu conhecimento ou de capacidade organizadora, por organizações corporativas, e 

por entidades públicas não-estatais, do terceiro setor”. (BRESSER-PEREIRA e CUNILL-GRAU, 1999: p.19-20) 
159 Tal distinção originou polêmicas jurídicas que não nos cabe analisar nesta tese. Para uma análise técnica 

altamente esclarecedora, didática e elegante sobre as dúvidas de juristas sobre o espaço público-não estatal e as 

organizações sociais, ver o trabalho de Modesto (1999). Todavia, sem dúvida, como afirma Pacheco (2004), a 

novidade introduzida com a ideia do “público não-estatal” enfrentou incompreensão e oposição da maior parte dos 

juristas administrativistas brasileiros, acostumados à ideia fixa de que o público necessariamente é reduzido ao 

estatal. Aqui também está um ponto essencial da resistência dos juristas já analisada no Capítulo 2 desta tese. 
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dicotomia onde pode encontrar-se uma das maiores potencialidades para a 

mudança social. (BRESSER-PEREIRA e CUNILL-GRAU, 1999: p.20) 

 

 Disso decorre a indiscutível necessidade de redefinir as relações entre Estado e 

sociedade, uma vez que o Plano Diretor prevê uma maior participação das organizações da 

sociedade civil na tarefa compartilhada de executar alguns serviços sociais essenciais e exercer 

o controle social e a responsabilização de agentes estatais. (BRASIL, 1995; BRESSER-

PEREIRA e CUNILL-GRAU, 1999) 

 
As esferas públicas e privadas são tratadas como impermeáveis no modelo 

burocrático weberiano, até como estratégia para enfrentar as ameaças de 

corrupção e patrimonialismo que assombravam as organizações pré-

burocráticas. Todavia, nos preceitos da Administração Pública Gerencial, as 

fronteiras formais/legais do Estado tornam-se analiticamente fluidas, [...] com 

a suavização da distinção das duas esferas. (SECCHI, 2009) 

 

 O Plano Diretor (BRASIL, 1995) apresenta o conceito de “publicização” para 

estabelecer uma clara diferença entre a privatização de atividades de natureza mercantil - 

produção e venda de bens e serviços no mercado - e o deslocamento do papel de provedor direto 

de serviços por parte do aparelho de Estado das atividades de interesse da coletividade, que não 

precisam ser administradas diretamente pelo Estado, mas que dependem de seus recursos 

financeiros para serem providas de forma universal.  

 Em outras palavras, os serviços sociais devem ser em grande parte financiados pelo 

Estado, assegurados de forma imparcial por ele, mas não necessariamente realizados 

diretamente pelo aparato de Estado (MODESTO, 1999). Assim sendo, estamos diante de uma 

“nova institucionalidade no fornecimento de serviços sociais” (CUNILL-GRAU, 2004) 

constituída fundamentalmente mediante a quebra de monopólio por parte do Estado na 

execução de serviços essenciais à coletividade com a consequente ampliação do espaço público 

não-estatal: 

Nessa nova ordem de ideias, tem-se que o Estado não deve nem tem condições 

de monopolizar a prestação direta, executiva, dos serviços públicos e dos 

serviços de assistência social de interesse coletivo. Esses podem ser geridos ou 

executados por outros sujeitos, públicos ou privados, inclusive públicos não-

estatais, como associações ou consórcios de usuários, fundações e 

organizações não-governamentais sem fins lucrativos, sempre sob a 

fiscalização e a supervisão imediata do Estado. (MODESTO, 1999: p.186, 

grifos do autor) 

 

 Em suma, nos marcos da Reforma Gerencial, o “público” deve ser entendido como uma 

dimensão muito maior que o “estatal”, abarcado por uma miríade de outros atores que cooperam 

entre si, em um esforço plural, para a realização do interesse coletivo sob o amparo e supervisão 

do Estado: 
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A administração é pública. Não é somente executiva nem unicamente estatal, 

mas é mais que estatal. A administração pública é o gênero, e o estatal é uma 

das espécies. O público não está somente nas mãos do Estado. O Estado não é 

o único dono e soberano do público, na medida em que, na “administração do 

público”, devem participar, também, os corpos intermediários que 

compreendem as corporações profissionais, os sindicatos, os consórcios 

públicos, as cooperativas públicas, os concessionários de serviços públicos, as 

universidades privadas e outros modelos organizacionais que a sociedade cria, 

em função do pluralismo social, para que detenham a defesa do interesse de 

alguns que, junto aos demais, é o interesse de todos. (DROMI, 1991: p.6 apud 

MODESTO, 1999: p.187) 

 

 Portanto, a Reforma Gerencial propõe a distinção de um espaço radicalmente público, 

destinado à ampliação dos direitos da cidadania e à satisfação do interesse da sociedade na 

entrega de serviços públicos mais eficientes. Para isso, realça a centralidade de mecanismos e 

instituições comprometidas com uma nova governança social que inclui múltiplos atores, 

redefinindo funções do Estado e adaptando-as a esse novo contexto ao fundar uma “nova 

institucionalidade pública relativa à produção e à gestão de bens e serviços públicos” 

(CUNILL-GRAU, 2004).  

 

4.4.5 Novas instituições organizacionais 

 

 Três instituições organizacionais emergem da reforma do aparelho de Estado, ela 

própria um conjunto de novas instituições: as “agências reguladoras”160, as “agências 

executivas”161, e as “organizações sociais”. (BRESSER-PEREIRA, 1997; 1998b; MARE, 

1997a; 1998c; SANTANA, 2002). Nessa seção, centraremos nossa análise nas organizações 

sociais e nas agências executivas, figuras centrais que resultam do redesenho da estrutura do 

aparelho de Estado proposto pela Reforma Gerencial devido ao seu renovado papel na execução 

de políticas públicas e serviços sociais. (BRESSER-PEREIRA, 2008). Além da propriedade 

                                                           
160Aqui não nos estenderemos na análise sobre reforma regulatória e o papel das as agências reguladoras no âmbito 

da Reforma do MARE, devido ao seu caráter de desenvolvimento bastante incipiente nos anos de funcionamento 

daquele Ministério: de acordo com Santana (2002: p.81), entre 1996 e 1997, foram instituídas as chamadas 

“agências reguladoras de primeira geração”, relacionada com a quebra do monopólio do Estado, no setor de 

telecomunicações, elétrico, de gás e petróleo, com a criação, respectivamente, da Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL), Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e Agência Nacional do Petróleo 

(ANP). De todo modo, essas instituições fazem parte do redesenho da macroestrutura do aparelho de Estado 

preconizado na Reforma Gerencial, e sua natureza e objetivos são sintetizados por Bresser-Pereira (1998b: p. 43): 

“As agências reguladoras devem ser mais autônomas do que as executivas porque não existem para realizar 

políticas do governo, mas para executar uma função mais permanente que é essa de substituir-se aos mercados 

competitivos. Em complemento, Santana (2002: p.80-81) afirma que o objetivo das agências reguladoras é 

“garantir a competição entre as empresas em benefício da sociedade, com a prestação de serviços públicos com 

qualidade e segurança aos menores custos possíveis, bem como garantir a adequada remuneração dos 

investimentos realizados pelo mercado.  
161 Há atividades exclusivas de Estado nessas agências descentralizadas que aplicam a lei e executam políticas 

governamentais. Alguns exemplos típicos dessas atividades são: regulação, o policiamento, a auditoria. 

(BRESSER-PEREIRA, 2009) 
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estatal e privada, segundo o modelo estrutural de governança pública, teríamos também a 

pública não-estatal, na qual atuariam as Organizações Sociais, doravante OSs. “Pública” no 

sentido de que se deve dedicar ao interesse público, que deve ser de todos e para todos, que não 

visa ao lucro, e “não-estatal” porque não é parte do aparelho do Estado. (BRESSER PEREIRA, 

1997).  

 Em essência, o modelo de gestão de políticas públicas via Organizações Sociais tem 

como foco a prestação de serviços sociais de natureza social e interesse público, fundado em 

uma ética de solidariedade e de serviço à sociedade, e constitui-se sobretudo como uma 

estratégia oposta à de privatização pura e simples, assumindo claramente uma opção de recusa 

à aplicação da lógica do mercado em atividades de marcado cunho social. (MODESTO, 1999: 

p. 180) Em outras palavras, trata-se de um instrumento a serviço da realização de um objetivo 

social e político fixado pela sociedade, que recusa a total absorção de alguns serviços pelos 

mercados privados:  

As organizações sociais são resultado de uma decisão política da sociedade: a 

decisão de financiar, com recursos do Estado, serviços sociais e científicos que 

ela acredita que não possam ou não devam ser totalmente financiados pelo 

mercado. (BRESSER-PEREIRA, 2009: p.319) 

 

 Dessa maneira, por meio do fenômeno da publicização, o Estado estaria apto a transferir 

para organizações sem fins lucrativos da sociedade - também conhecidas como Terceiro Setor 

ou público não-estatal - a produção de bens e serviços públicos de forma não lucrativa e a gestão 

de equipamentos públicos. Assim, uma nova possibilidade inaugurada pela Reforma Gerencial 

para operacionalizar essa forma de parceria entre Estado e sociedade é via o estabelecimento 

OSs, liberando a prestação de serviços sociais das amarras típicas da Administração Pública 

burocrática: 

Criada no âmbito da Reforma Gerencial de 1995, “organização social” (OS) é 

um título concedido a organizações não lucrativas, que atendam características 

definidas em lei quanto a sua estrutura e funcionamento. Tais organizações, ao 

receberem o título de OS, são qualificadas para firmar parcerias com o Estado 

com a finalidade de gerenciar equipamentos e prestar serviços públicos não 

exclusivos do Estado, com financiamento integral ou majoritariamente 

estatal. (MARE, 1997a, grifo nosso).  

 

 As Organizações Sociais surgem162, assim, como inovação institucional conferindo 

maior agilidade e flexibilidade às organizações para a entrega de serviços públicos mais 

eficientes aos cidadãos. Trata-se, sobretudo, de uma qualificação que pode ser conferida às 

                                                           
162 Previstas como conceito no Plano Diretor (BRASIL, 1995) e estratégia central do Programa Nacional de 

Publicização, foram materializadas juridicamente na forma da Lei nº 9.637 de 1998, conhecida como “Lei das 

OS”. 
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associações de direito privado caso cumpram requisitos previstos em legislação específica. O 

instrumento responsável pela pactuação de metas e de responsabilidades entre o ente estatal e 

a OS é o contrato de gestão. Assim, o contrato aparece como instrumento de controle por 

resultados. O foco do controle é deslocado do controle de procedimentos para o atingimento de 

metas pactuadas e firmadas em contrato. Para atingir as metas, as OSs recebem recursos 

financeiros do parceiro estatal, podem contratar recursos humanos sem realização de concurso 

público, possuem normas próprias para compras, flexibilidade na execução do orçamento e 

autonomia administrativa maior que as organizações da Administração Direta. (MODESTO, 

1999; BRESSER-PEREIRA, 1998a; 2009; PACHECO, 2013; MARE, 1997a) 

 As Organizações Sociais são inspiradas nos Non-departamental Public Bodies (NDPBs) 

britânicos que é o nome oficial das quasi non-governamental organizations (quangos) 

(BRESSER-PEREIRA, 2009). Os NPDB são instituições aptas a desempenhar um papel no 

governo nacional, mesmo não sendo um departamento governamental nem fazendo parte de 

um, e operando em maior ou menos proximidade dos Ministérios: “a body which has a role in 

the processes of national Government, but is not a Government Department or part of one, and 

which accordingly operates to a greater or lesser extent at arm’s length from Minister” 

(UNITED KINGDON, 2009).  

 Portanto, conforme já discutido no Capítulo 3 desta tese, o modelo de OS trazido ao 

Brasil com o Plano Diretor tem sua origem em outras experiências internacionais nas quais o 

Estado firma parcerias com instituições da sociedade civil para gestão de políticas públicas, 

mas onde claramente não há privatização, mas sim uma transferência de controle do Estado 

para o controle público (BRESSER-PEREIRA, 1997) 

 

A tendência recente à publicização (que se opõe à privatização tanto como à 

estatização) foi acelerada a partir da experiência de reforma do Reino Unido, 

que transformou todas suas universidades e hospitais, que anteriormente 

faziam parte do aparato do Estado, em entidades autônomas, usualmente 

chamados Quangos (quasi non-governamental organizations). Estas novas 

instituições atuam no campo social, em particular educação e saúde, com 

recursos assegurados pelo Estado, submetidas a uma relação contratual com 

ele e com certas exigências a respeito da conformação de seus órgãos 

deliberativos. (BRESSER-PEREIRA e CUNILL-GRAU, 1999: p. 39) 

 

 Trata-se, portanto, de uma inovação organizacional, central na proposta no âmbito da 

Reforma Gerencial pois apresenta uma alternativa viável, flexível e passível de ser controlada 

especialmente por via dos resultados e do controle social. Seu objetivo essencial é tornar a 

prestação de serviços públicos mais ágil, eficiente e de qualidade, ao conceder sua gestão a 

organizações públicas não-estatais, isentas da rigidez da administração pública: 
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Os funcionários de uma organização social são contratados pelo regime geral 

de trabalho (CLT) por meio de um processo seletivo simples, podem ser 

demitidos, não fazem jus a aposentadoria integral e não oneram os limites 

impostos pela LRF. Este aspecto tem sido apontado pelos governos como 

crucial para a ampliação da oferta de serviços públicos, a maioria deles 

intensivos em mão de obra. A agilidade para compras também é relevante, 

especialmente para equipamentos complexos como hospitais ou processos tão 

específicos como a aquisição de instrumentos para uma orquestra sinfônica. 

(PACHECO, 2013: p. 4) 

 

 Além da inovação que representou na gestão de serviços públicos, as inovações 

institucionais derivadas da Reforma Gerencial - em especial as organizações sociais e os 

contratos de gestão – foram capazes também de “corrigir” falhas da administração pública 

indireta surgidas com a reforma desenvolvimentista do Decreto-Lei n°200, já discutidas no 

Capítulo 1 dessa tese. Na verdade, segundo Pacheco (2004: p.445), a contratualização de 

resultados, que articula autonomia e responsabilização, era inexistente na visão de 1967, sendo 

então uma marca distintiva da Reforma de 1995, mas que de algum modo dialogava com as 

falhas da reforma de 1967: 

Corrigiam-se dessa maneira os desvios que haviam se evidenciado na 

implementação do Decreto-Lei 200, quando autarquias e fundações, dotadas 

de maior autonomia gerencial, haviam se apartado do centro do governo, 

deixando de ser seus braços operacionais. Os contratos de gestão foram 

introduzidos em consonância com uma visão pós-burocrática, em que os 

controles deveriam se dar em torno de resultados, custos, satisfação dos 

cidadãos e da “competição administrada”. Isso significa que o controle 

hierárquico e de processos passam para um segundo plano. (LEVY, 2002: 

p.39) 

 

 A segunda novidade organizacional importante trazida pela Reforma Gerencial são as 

agências executivas163 (MARE, 1998c). Previstas164 no Plano Diretor (BRASIL, 1995), e 

posteriormente materializadas em legislação infra-constitucional, a exemplo das organizações 

sociais, respondem diretamente à necessidade de aumentar o grau de autonomia e a consequente 

responsabilização por resultados. Seu objetivo é a transformação de autarquias e de fundações 

que exerçam atividades exclusivas do Estado em agências com ampla liberdade de gerenciar 

seus recursos humanos e financeiros, a partir de um orçamento global: 

 
No modelo concebido no contexto do Plano Diretor, as Agências Executivas 

gozam de flexibilidades para gestão de seus recursos humanos; reordenamento 

de sua estrutura organizacional, respeitados os limites quantitativos 

autorizados para cargos comissionados; gestão e contratação de bens e 

                                                           
163 “O modelo de Agência Executiva foi instituído na Lei no 9.649, de 27 de maio de 1998, nos seus artigos 51 e 

52, para ser implementado no segmento de atividades exclusivas do Estado, alcançando, sobretudo, autarquias que 

precisam do poder do Estado para cumprimento de suas competências”. (SANTANA, 2002: p.77)  
164“Apesar da concepção do modelo de Agências Executivas ter iniciado em 1995, a sua aprovação no âmbito da 

Câmara da Reforma do Estado e sua institucionalização legal só se deu em 1997, com a Medida Provisória n° 

8138, e sua regulamentação ocorreu com o Decreto n° 2.487, de 2 de fevereiro de 1998”. (SANTANA, 2002: p.78) 
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serviços; gestão orçamentário-financeira, mediante agregação dos recursos 

financeiros em apenas um projeto e/ou subatividade, observados os grupos de 

despesa: pessoal e outros custeios e capital. Entretanto, essa autonomia está 

atrelada (e mesmo subordinada) à consecução dos resultados 

contratados/pactuados. (SANTANA, 2002: p. 78) 

 

 Em complemento, Santana (2002: p.78-80) pondera que, para o sucesso do modelo de 

agências executivas, algumas condições eram necessárias, dentre as quais se destaca a mudança 

de mentalidade no setor público e a aceitação da submissão ao contrato de gestão, ou seja, o 

comprometimento com metas e resultados, em troca da autonomia e flexibilidade para as 

agências. Todavia, a autora ressalta que foram muitos os obstáculos que o MARE enfrentou 

para fazer avançar o modelo em âmbito federal, com destaque para a dificuldade de envolver 

os ministérios supervisores no processo, descontinuidade de lideranças nas unidades pilotos 

e/ou nos ministérios e grande rigidez no modelo de autarquização de atividades exclusivas ainda 

centralizadas no núcleo estratégico. Em que pese essas barreiras, em julho de 1998, tem-se a 

qualificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(INMETRO)165 como agência executiva: 

 
Para concretizar a transformação pretendida, o Inmetro desenvolveu um 

processo de negociação com o governo, iniciado em janeiro de 1996, por meio 

da assinatura de um protocolo de intenções, que se estendeu até julho de 1998, 

com a publicação do decreto de qualificação do instituto em agência executiva. 

Com isso, o Inmetro constituía-se na primeira entidade pública brasileira a 

obter a qualificação de agência executiva. (OLIVEIRA, 2002: p. 143) 

  

 Em suma, o resultado concreto do desenho institucional da reforma do aparelho de 

Estado de 1995, com o surgimento das novas figuras organizacionais analisadas nessa seção, 

pode ser em parte resumido na ideia de “Estado enquanto pessoal” e “Estado enquanto 

orçamento”, que em essência reorganizam dão novas atribuições às instituições nascentes, 

porém sem isentar o Estado da sua responsabilidade de coordenar e financiar serviços e políticas 

públicas essenciais para a construção de um Estado do bem-estar social no Brasil, afastando em 

definitivo os falsos atalhos da concepção de “Estado mínimo”: 

 
No meio, entre as atividades exclusivas de Estado e a produção de bens e 

serviços para o mercado, temos hoje, dentro do Estado, uma série de atividades 

na área social e científica que não lhe são exclusivas, que não envolvem poder 

de Estado. Incluem-se nesta categoria as escolas, as universidades, os centros 

de pesquisa científica e tecnológica, as creches, os ambulatórios, os hospitais, 

entidades de assistência aos carentes, principalmente aos menores e aos velhos, 

os museus, as orquestras sinfônicas, as oficinas de arte, as emissoras de rádio 

e televisão educativa ou cultural, etc. Se o seu financiamento em grandes 

proporções é uma atividade exclusiva do Estado – seria difícil garantir 

educação fundamental gratuita ou saúde gratuita de forma universal contando 

                                                           
165 Para uma análise detalhada do processo de agencificação do INMETRO, ver o trabalho de Oliveira (2002). 
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com a caridade pública - sua execução definitivamente não o é. Pelo contrário, 

estas são atividades competitivas, que podem ser controladas não apenas 

através da administração pública gerencial, mas também e principalmente 

através do controle social e da constituição de quase-mercados. (BRESSER-

PEREIRA, 1998b: p 25) 

 

 Em síntese, o Quadro abaixo ilustra essa redefinição das áreas de atuação do Estado com 

as atividades resultantes do redesenho do aparelho de Estado: 

 

Quadro 4: Atividades 

 
Fonte: Adaptado de Bresser-Pereira (1998b: p.30), com a inclusão da distinção, no caso das atividades exclusivas 

de Estado, entre decisões de políticas, realizadas ao núcleo estratégico do Estado, e sua execução/implementação 

pelas agências executivas.  

 

 Enfim, estamos diante de uma proposta inovadora na forma e na estrutura de prover 

serviços sociais e políticas públicas no Estado contemporâneo, que foi resultado de uma 

formulação original sofisticada e que buscou equalizar as funções do Estado a partir de uma 

nova divisão de atividades, setores, e propriedades: 

 

Essa visão ampla da macroestrutura do aparelho de Estado é 

genuinamente bresseriana e, tomando emprestada a figura das agências 

executivas da experiência internacional, cria novos conceitos e formula, a um 

só tempo, um diagnóstico abrangente e um guia para a ação. A estratégia da 

publicização e a distinção entre “Estado enquanto pessoal” (referido às 

atividades fundamentais do núcleo estratégico e do setor de atividades 

exclusivas do Estado) e “Estado enquanto orçamento” (abrangendo as 

atividades não-exclusivas) traduzem concretamente uma cisão do Estado 

comprometido com o bem-estar dos cidadãos, distinta das propostas 

neoliberais de Estado mínimo. (PACHECO, 2004: p.450, grifo nosso) 

 

 Portanto, os novos formatos organizacionais resultantes de uma visão abrangente da 

macroestrutura do aparelho de Estado, centro do modelo de governança e gerência pública 

(PACHECO, 2004; BRESSER-PEREIRA, 2008), estão no cerne dos elementos que 

diferenciam a Reforma Gerencial Brasileira de outras propostas reformistas internacionais 

inspiradas nos pressupostos da NPM, delineando um Estado comprometido com a formulação 

 Atividades Exclusivas  

de Estado 

Serviços 

Sociais e 

Científicos 

Produção de 

Bens e Serviços 

para o Mercado Decisões de 

Políticas 

Execução 

Atividades 

Principais 

(Core) 

 

Núcleo 

Estratégico 

do Estado 

 

Agências  

Executivas 

 

Entidades 

Públicas Não- 

Estatais 

 

Empresas 

Privatizadas 

Atividades 

Auxiliares 

Empresas 

Terceirizadas 

Empresas 

Terceirizadas 

Empresas 

Terceirizadas 
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e a execução de políticas públicas e serviços sociais relevantes, porém desobrigado de seguir 

os morosos e ineficientes rituais de controle e responsabilização da burocracia tradicional. 

 

4.4.6 Adoção de ferramentas de gestão empresarial  

 

 Este ponto certamente representa aquele de maior aderência aos princípios gerais da 

NPM, que buscam nos instrumentos da gestão empresarial meios para tornar o setor público 

mais eficiente. Conforme discutido no Capítulo 2, o MARE ajudou a impulsionar para a 

administração pública brasileira  - além de ter pioneiramente incorporado técnicas de gestão 

privada na sua própria gestão interna - importantes instrumentos e técnicas advindas da gestão 

privada de empresas, tais como a revitalização do projeto da Qualidade e Participação na 

Administração Pública iniciado no governo Collor e deu ênfase à Gestão pela Qualidade Total 

(Total Quality Control) como principal estratégia de gerenciamento a ser adotada pelas 

organizações do Estado. (BRESSER-PEREIRA, 2009)  

 No âmbito do Plano Diretor, foram criadas e fomentadas algumas importantes 

ferramentas e estratégias de gestão típicas do setor privado, tais como maior autonomia para os 

gestores públicos, uso de indicadores de desempenho, canais de accontability, fomento a 

serviços de atendimento ao consumidor, planejamento estratégico, mensuração e comparação 

de resultados etc (BRASIL, 1995). Além disso, foi adotado especialmente o controle de 

qualidade total, que é uma estratégia empresarial particularmente adequada ao gerenciamento 

público por adotar vários critérios de excelência além da simples taxa de lucros que, por 

definição, não existe no governo. (BRESSER-PEREIRA, 1999: p.8) 

 Entretanto, é crucial enfatizar que a adoção de ferramentas típicas da esfera privada 

pelas organizações governamentais não significa uma mera transposição automática desses 

instrumentos para o interior do setor público, cabendo nesse processo adaptações essenciais 

derivadas da natureza e dos objetivos fundamentais do poder público, que são bastante diversos 

e bem mais amplos do que os do setor privado, por envolverem diretamente a efetivação de 

direitos sociais e políticos mediante a entrega eficiente de políticas e serviços públicos: 

 
Não se trata simplesmente da aplicação direta de princípios da administração 

de empresas na gestão pública; nem tampouco de abandonar as categorias da 

burocracia clássica por completo. O importante é fazer as apropriações e 

adaptações necessárias no sentido de dotar a administração pública de um 

modelo que, efetivamente, a ajude cumprir com suas finalidades. A 

administração pública gerencial inspira-se, sem dúvidas, na 

administração de empresas, mas não pode ser confundida com esta última. 
Enquanto a receita das empresas depende dos pagamentos que os clientes 

fazem livremente na compra de seus produtos e serviços, a receita do Estado 
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deriva de impostos, ou seja, de contribuições obrigatórias, sem contrapartida 

direta. (MARINI, 1996: p.19, grifo nosso) 

 

 Assim sendo, ao passo que, em tese, o mercado controla a administração e os resultados 

das empresas mediante mecanismos de competição, a sociedade através de políticos eleitos, 

controla a administração pública. Enquanto a administração de empresas está voltada para o 

lucro privado, para a maximização dos interesses e lucros dos acionistas. Todavia, para a 

administração pública gerencial, o cidadão-cliente tem o direito de receber, através do 

financiamento via impostos, políticas e serviços públicos eficientes, razão maior da existência 

de um aparato de Estado que se destina à promoção de um Estado de Bem-Estar social: 

 

Os princípios que orientam a gestão pública continuam a fluir da teoria política 

e da ciência política e não da administração de empresas. O objetivo é o 

interesse público, não o lucro; o sistema de coordenação é administrativo e 

legal, não realizado pelo mercado. E o terceiro mecanismo específico de 

responsabilização — a responsabilidade social desempenhada pelas 

organizações de defesa de interesses políticos — é exclusivo da esfera pública. 

Seguindo as preocupações de Ranson e Stewart’s (1994), estamos falando de 

uma “gestão para a esfera pública”, não para a esfera privada. Nesse contexto, 

quando se fala de orientação para o cidadão-cliente, não há redução do cidadão 

a um consumidor, mas um maior reconhecimento dos direitos do cidadão. 

(BRESSER-PEREIRA, 2008: p. 299-400) 

 

 Em suma, a verdadeira questão para a Reforma Gerencial não é exportar práticas e 

conceitos organizacionais e institucionais de um setor para outro. Em vez disso, é necessário 

filtrar e reelaborar criticamente cada conceito, cada técnica. Para Bresser-Pereira (2009: 

p.341-344) trata-se de adotar uma “abordagem política” da administração pública gerencial que, 

para além da adoção e adaptação de ferramentas privadas ao mundo público, justifica esse nome 

porque se baseia na ideia da “irredutível especificidade do setor público” e é considerada 

iminentemente política, regida pelos princípios do poder e da legitimidade, enquanto o setor 

privado é principalmente econômico, regido pelo mercado e pelo princípio do lucro: 

 

A abordagem política da reforma da gestão pública implica a consciente 

adaptação de técnicas e ideias administrativas do setor privado para o setor 

público. Exige e estimula um renascimento ético por parte dos administradores 

públicos, que começam a encarar o cidadão como um cliente e como parceiro. 

[...] Desse modo, estabelece-se um conjunto contínuo de tarefas e valores que 

são distintivos do serviço público, com ênfase na garantia de participação dos 

cidadãos e na responsabilização dos servidores públicos. A ideia do cidadão 

como cidadão-cliente é central para a reforma da gestão pública: [...] sem 

dúvida, o verdadeiro cidadão tem direitos efetivos, inclusive o direito de ser 

respeitado pelos prestadores de serviço do Estado. A orientação para o cliente, 

importada da administração de empresas, significa exatamente isso: satisfazer 

as necessidades do cliente, respeitá-lo. (BRESSER-PEREIRA, 2009: p.344) 

 

 Um último ponto nevrálgico que decorre da reorganização da macroestrutura do 

aparelho de Estado com a adoção de ferramentas do setor privado é a questão do controle, outra 



 

257 
 

característica inovadora do modelo gerencial brasileiro (PACHECO, 2004): ao criar novas 

instituições que operam fora do aparelho de Estado, é preciso então estabelecer novas forma de 

controle, que o formulador da Reforma Gerencial brasileira denominou de “leques de controle” 

(BRESSER-PEREIRA, 1998b), em razão da existência de mecanismos de controle que se 

combinam e complementam. Assim sendo, essa ideia de controles variados na Administração 

Gerencial é igualmente uma inovação apresentada pela proposta brasileira, pois representa uma 

adaptação necessária e uma forma eficaz de balancear os mecanismos típicos do setor privado 

introduzidos na Administração Pública, compatibilizando seu emprego no setor público: 

 

A Reforma Gerencial adota novas formas de controle ou responsabilização. 

[...] as três formas gerenciais típicas são: administração por resultados ou 

objetivos, competição administrada visando à excelência e 

responsabilidade social. As três novas formas não invalidam as formas 

clássicas [burocráticas], mas as substituem apenas em parte. A administração 

por resultados é uma forma de descentralização: a secretaria supervisora 

define os objetivos e os indicadores de desempenho com a participação da 

agência ou de seu gerente, que tem assegurada a autonomia administrativa — 

pessoal e financeira — para realizá-los. A competição administrada visando 

à excelência não significa coordenação dos serviços públicos pelo mercado, 

mas uma comparação dos padrões ou referenciais obtidos pelas diferentes 

organizações públicas que fornecem o mesmo serviço em diferentes regiões. 

[...] A responsabilidade social significa o uso das organizações da sociedade 

civil, inclusive conselhos de cidadãos, para manter os serviços públicos e os 

funcionários públicos sob controle. (BRESSER-PEREIRA, 2008: p.401, grifo 

nosso) 

 

 Portanto, a proposta da Reforma Gerencial destaca e reconhece as especificidades do 

setor público, defendendo a adoção de inovações surgidas no âmbito da gestão empresarial, 

marcando claramente assim um ponto importante de aproximação com as doutrinas e 

prescrições gerais da NPM. Todavia, na perspectiva da Reforma Gerencial, a incorporação de 

mecanismos típicos do mundo privado é válida somente se adaptadas às especificidades do 

setor público, indo além dos simples parâmetros do lucro e privilegiando o controle social, a 

competição administrada e conferindo maior peso para os indicadores de satisfação do usuário. 

 

4.5 Conclusão do Capítulo 

 

 Diferentemente da NPM, entendida nos seus atributos fundamentais definidos na 

segunda seção deste Capítulo, a Reforma do Estado no Brasil teve um aspecto que tratou 

deliberadamente da governança pública. Na verdade, o principal formulador da Reforma 

Gerencial cunhou essa nomenclatura, especialmente discutida em Bresser-Pereira (2008) e 

sintetizada no conceito de um “modelo estrutural de governança e gerência pública”. Conforme 
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discutido, essa construção teórica foi fundamental como forma de adaptar e implementar as 

ideias da reforma gerencial ao contexto político, jurídico e administrativo brasileiro.  

 O Brasil elaborou sua Reforma de 1995 com base em alguns pressupostos gerenciais da 

NPM, mas rejeitando os pressupostos ideológicos neoliberais que marcaram as reformas 

empreendidas em alguns países, em especial na Inglaterra e nos Estados Unidos da década de 

1980, que focavam na diminuição do tamanho do Estado como meio para se diminuir as 

despesas públicas, sem preocupações com a construção de capacidades institucionais do Estado. 

(BRESSER-PEREIRA, 2009) 

 Para isso, distinguiu claramente privatização de publicização, estabelecendo a novidade 

organizacional das Organizações Sociais na prestação de grandes serviços sociais, com a 

consequente ampliação do espaço público não-estatal celebrando mais parcerias entre o Estado 

e a sociedade civil, inaugurando uma nova institucionalidade na forma de prestação de serviços 

públicos. (BRESSER-PEREIRA e CUNILL-GRAU, 1999; PACHECO, 2004; CUNILL-

GRAU, 2004) 

 Ademais, a Reforma Gerencial de 1995 trouxe elementos de inovação também ao 

estabelecer como prioridade o fortalecimento do núcleo estratégico do Estado, concentrando a 

elaboração de políticas públicas a fim de tornar o Estado mais forte e ampliar o seu poder 

extroverso, de forma que este possa intervir na economia e nas questões importantes para o bem 

estar da população, além da criação e fortalecimento das carreiras de Estado (MARCONI, 1999; 

ALCOFORADO, 2012; LEVY, 2002; PACHECO, 1999; 2004) Somado a isso, a Reforma 

Gerencial também contemplou a continuidade dos permanentes esforços de construção da 

burocracia nacional, foi aperfeiçoado o ideal weberiano com o planejamento e realização de 

concursos públicos e o reforço do ideal meritocrático. (ABRUCIO, 2007) 

 O desenho institucional da Reforma Gerencial presente no Plano Diretor (BRASIL, 

1995) estabeleceu um diálogo com as práticas internacionais em voga na década de 1990.  

Todavia, havia uma distinção fundamental que não permite afirmar que a Reforma brasileira 

era uma simples “aplicação brasileira da NPM”, traduzida na proposta e na ação de realizar a 

permanente construção burocrática no Brasil simultaneamente à introdução dos modelos e os 

instrumentos da NPM que visavam melhorar o desempenho e a performance do aparelho de 

Estado brasileiro.  

 Esse olhar atento para a preservação e fortalecimento de um núcleo estratégico de 

Estado que guiou a formulação da Reforma Gerencial no Brasil nitidamente não pertence à 

agenda da NPM, porque é uma agenda específica brasileira aperfeiçoada por Bresser Pereira. 
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Quer dizer, houve então no Brasil uma combinação de esforços de construção burocrática com 

a adoção de instrumentos típicos do gerencialismo, fato que confere originalidade à proposta 

do MARE, ao contextualizar princípios e práticas internacionais à realidade brasileira, 

afastando-se de práticas de cópia, emulação ou importação acrítica de modelos: 

  
Uma das principais vantagens de que gozam os países em desenvolvimento é 

a capacidade de “importar” instituições. [...] Importar instituições é muito 

diferente, pois implica a propriedade das instituições que estão sendo 

importadas pelos indivíduos de um país, que serão capazes não apenas de 

adaptá-las a situações locais mas também de comprometer as pessoas — 

outros servidores de alto escalão e a sociedade em geral — com as novas regras 

do jogo. O comprometimento com novas instituições não decorre 

automaticamente da propriedade da reforma pelos indivíduos de um país, mas 

é uma condição para isso. O que é certo é que as reformas institucionais — e a 

gestão pública não é mais do que um conjunto de instituições — são eficazes 

somente quando, além de serem bem planejadas e adaptadas a situações 

reais, estão enraizadas no tecido social. (BRESSER-PEREIRA, 2008: p. 

408, grifo nosso) 

 

 Ademais do deliberado esforço para envolver a alta burocracia e a sociedade, adaptando-

a assim ao contexto brasileiro e visando comprometer segmentos essenciais aos seus objetivos, 

a Reforma de 1995 estabeleceu uma classificação das atividades e serviços do Estado, 

dividindo-os em setores e designando formas de propriedade públicas e privadas para a sua 

gestão, levando-se em conta a análise quanto à natureza de tais atividades - se exclusivas de 

Estado ou não exclusivas - de modo a se prever a formalização de parcerias para gestão daqueles 

não-exclusivos, como os serviços sociais e científicos. (BRESSER-PEREIRA, 1998a; 1998b; 

2008; 2009) 

 Portanto, a Reforma Gerencial de 1995 não pode ser confundida com uma mera adoção 

automática ou acrítica do “receituário” da NPM, muito embora utilize instrumentos gerenciais 

para o aparelho do Estado que foram nela preconizados. Também diferente fortemente do que 

se praticou no começo da década de 90 no Brasil, em especial durante o governo Collor, que 

gerou um desmantelamento do Estado com a concepção do Estado mínimo, ao apresentar uma 

visão mais integrada e bem mais complexa, coerente com a necessidade reconstrução da 

capacidade de governança do Estado com as medidas já discutidas: 

 
O desenho da reforma administrativa brasileira procurou uma visão integrada 

da mudança na administração pública que fosse capaz de abranger as 

dimensões do aparato legal e normativo, da estrutura, do processo de gestão, 

além da cultura e do comportamento dos servidores e gerentes. Este enfoque 

mais ambicioso e de implementação muito mais complexa procurava se 

diferenciar de experiências anteriores que haviam criado uma imagem negativa 

da reforma administrativa como mudança casuística de organogramas e 

extinção de órgãos, tal como realizado durante o governo de Collor de Mello, 

entre 1990 e 1993. (FERNANDES, 1999: p.15) 
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 Em síntese, procuramos nesse Capítulo demarcar algumas diferenças fundamentais 

entre essas duas concepções de Reforma do Estado. Há, naturalmente, semelhanças que 

aproximam a NPM da Reforma Gerencial, como a busca prioritária e deliberada por eficiência 

nos serviços públicos, a adoção de ferramentas e técnicas de gestão empresarial e a nítida 

separação entre formulação e execução das políticas, características presentes nos dois modelos 

em análise. Em especial, no caso das agências executivas, diretamente inspirada no caso 

britânico, uma experiência modelo das primeiras gerações da NPM. (FERLIE et al, 1999; 

BRESSER-PEREIRA, 2008; 2009) 

 Na verdade, a Reforma Gerencial abrange mais do que as técnicas e ferramentas típicas 

da NPM, indo além da incorporação de práticas gerenciais no setor público, ao atribuir um papel 

importante a mecanismos de controle social e ao redefinir a lógica da organização do Estado e 

das funções do Estado, demarcando formas de propriedade, tipos básicos de atividades com as 

quais o Estado se envolve. Isto é: esse reorganização do aparelho de Estado preconizado pela 

Reforma Gerencial envolve necessariamente a reforma estrutural do Estado e a definição de 

novos princípios ou estratégias necessários para administrar essa nova organização.  

 

Quadro 5: Comparação NPM e Reforma Gerencial 

 NPM Reforma Gerencial 

Objetivo Direto Eficiência dos serviços Eficiência dos serviços, com foco 

nos serviços sociais 

Objetivo Indireto Reduzir o tamanho do Estado Legitimar o Estado de Bem-Estar 

Social  

Formas de 

Propriedade 

Estatal e Privada Estatal, Público Não-estatal  

e Privada 

Tamanho do 

Estado 

Reduzir (privatizar/downsizing) Manter o tamanho do Estado 

Atividades do 

Estado 

Não diferencia Atividades Exclusivas e Não-

exclusivas  

de Estado;  

Ideologia Liberal Republicana 

Incentivo Econômico Ethos Público e econômico  

Participação na 

Gestão 

Não prevê Adota o controle Social 
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Burocracia e 

desempenho 

Dominância de ideias sobre 

desempenho; Liberdade aos 

gerentes; Enxugamento dos 

quadros burocráticos. 

Fortalecimento do núcleo 

estratégico com reforço do serviço 

público: competência técnica, 

autonomia razoável, capacidade 

política dos burocratas. 

Sistema/teoria Não. É um conjunto de políticas 

baseadas na gestão por 

resultados da administração de 

empresas. 

Sim. Apresenta um modelo 

estrutural de gerência e 

governança pública. 

  

Semelhanças 

Contratualização; 

Gestão por resultados; 

Competição administrada; 

Amplo uso da informática 

Contratualização; 

Gestão por resultados; 

Competição administrada; 

Amplo uso da informática 
 

Fonte: Elaboração própria, baseado na NPM de 1° e 2° gerações, em especial em Hood (1991; 1995), Ferlie et al 

(1999) e em Bresser-Pereira (2009) 

 

 A Reforma Gerencial brasileira, então, apresenta fundamentos da NPM, mas não 

exclusivamente, não se podendo afirmar que a Reforma de 1995 foi uma simples “aplicação” 

ou uma mera “transposição” dos princípios emanados das diversas correntes intelectuais da 

NPM, uma vez que no caso brasileiro também se verifica outras características e  fundamentos 

próprios que foram idealizados para o contexto peculiar brasileiro e que, ao final, geraram um 

novo modelo distinto dos até então aplicados nas reformas de países desenvolvidos. Em síntese: 

 
A reforma não foi mera cópia da Nova Gestão Pública. Foi adaptação criativa 

das reformas de gestão pública que estavam acontecendo em alguns países 

ricos, com o desenvolvimento de uma série de conceitos e de um modelo 

estrutural que não estavam presentes ou estavam mal definidos na literatura 

européia e americana a respeito. (BRESSER-PEREIRA, 2007a: p.36, grifo 

nosso) 

 

 Assim sendo, a NPM não deve ser compreendida como uma teoria unificada, completa 

e emanada de uma única fonte intelectual (HOOD, 1991; 1995), mas antes como um conjunto 

mais ou menos uniforme de doutrinas administrativas e correntes intelectuais que variam de 

acordo com o contexto nacional onde as reformas são praticadas. Nesse sentido, é imperativo 

reconhecer essa diferença crucial entre a NPM e o modelo brasileiro de Reforma Gerencial, 

uma vez que entre os vários autores da NPM não há um modelo teórico sistemático e 

abrangente - com uma clara visão da macroestrutura do aparelho de Estado e dos seus setores 

e atividades correspondentes – como o que foi formulado e consubstanciado no Brasil através 

do Plano Diretor:  

Entre os intelectuais ingleses que discutiam a New Public Management não 

havia formulações teóricas sistemáticas e gerais. O modelo brasileiro de 

reforma que desenvolvi não foi uma cópia do britânico, porque não havia na 

época nenhuma conceituação geral e sistemática como aquela que 

orientou a reforma gerencial de 1995. [...] a matriz teórica da reforma foi 
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reproduzida em toda parte, porque combinava um nível elevado de abstração 

com a resposta prática às tarefas que deveriam ser gradualmente executadas 

para que a reforma gerencial se tornasse realidade. (BRESSER-PEREIRA, 

2010a: p.191, grifo nosso)  

 

 Além disso, algumas das grandes referências internacionais da NPM não apresentam 

propostas globais e abrangentes como a proposta brasileira de Reforma Gerencial, a qual 

possuiu características intrínsecas: 

 
O arcabouço das propostas Bresser não pode ser encontrado no Reinventing 

Government (Osborne e Gaebler, 1992), ou nos principais documentos da 

reforma na Grã Bretanha (Next Steps, Citizen’s Chart...): em nenhum desses 

casos se encontra uma proposta global e compreensiva que englobe as 

“soluções administrativas”. As propostas atuais de reforma do aparelho de 

Estado no Brasil constituem uma comprehensive policy e, embora façam parte 

de um movimento internacional contemporâneo de reformas administrativas, 

têm contornos próprios. (PACHECO, 1999: p.107) 

 

 Nesse sentido, uma das principais diferenças - entre outras que aqui discutidas - entre a 

Reforma Gerencial de 1995 e as doutrinas gerais da NPM é que, enquanto a primeira prevê um 

fortalecimento do Estado por meio do seu núcleo estratégico e de controle moderado do Estado 

sobre a economia e sobre alguns setores sensíveis (como recursos naturais, por exemplo) 

concedidos à iniciativa privada, a NPM enfatiza fortemente os ganhos de eficiência baseados 

na redução de custos, muitas vezes implicando na redução do tamanho do Estado e isenção de 

suas responsabilidades políticas e sociais: a Reforma Gerencial, ao contrário, não coaduna com 

a visão de redução pura e simples do tamanho do aparelho de Estado, criando novos 

mecanismos e instituições organizacionais capazes de manter o financiamento público estatal 

para atividades e serviços sociais prioritários, dentro da perspectiva aqui discutida de “Estado 

enquanto orçamento”, razão pela qual há aqui uma diferença crucial com a NPM.  

 Por fim, resta claro que houve pioneirismo do MARE, no plano político-administrativo, 

e de Bresser-Pereira, no plano político e intelectual, na formulação da Reforma Gerencial com 

a adaptação de tendências da NPM ao contexto brasileiro. Tal característica fica demonstrada 

ao constatarmos que mesmo a Fundação Getúlio Vargas, que é um centro de formação 

acadêmico-profissional de excelência, historicamente ligado à construção do Estado brasileiro 

e um celeiro de quadros importantes para a Administração Pública nacional, naquele momento 

inicial de formulação da Reforma Gerencial não discutia e nem influenciava o debate da NPM, 

fato que ressalta o caráter desbravador do debate trazido pelo MARE: 

 
A FGV não teve importância enquanto instituição que dialogasse comigo. 

Aliás, não teve nenhuma, nem a FGV e nenhuma outra, que tivesse condições 

de dialogar, que tivesse um grupo de pessoas disposto e interessado em 

dialogar comigo. [...] não havia na FGV um pensamento nessa direção, aquele 
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pensamento eu inventei naquela hora, eu também não tinha esse pensamento, 

eu tinha apenas algumas ideias. (BRESSER-PEREIRA, Entrevista, 2013) 

  

 Ademais, um outro depoimento aponta que na FGV e mesmo no Brasil não havia sinal 

de discussões acadêmicas acerca da New Public Management, reforçando o caráter precursor 

de Bresser Pereira e equipe do MARE nessa tarefa de construção e adaptação daquelas fortes 

tendências internacionais ao contexto brasileiro, que passou a ocorrer somente a partir do início 

das atividades do MARE e, em especial, com a ida do ministro reformador à Grã-Bretanha, sua 

principal fonte de inspiração para a Reforma Gerencial: 

[...] eu não tinha nenhum contato com nenhuma literatura sobre Nova Gestão 

Pública, eu nunca tinha ouvido falar. Só depois de ir para Brasília e em contato 

com o Bresser. E eu te diria que não era só eu: ninguém na FGV tinha tido 

contato com esse tema. Aliás, nem o próprio Bresser não tinha tido contato 

com essas ideias [...] então, era um tema que não tinha chegado no Brasil, de 

jeito nenhum. O próprio Bresser conhecia as inovações na gestão privada, 

porque ele sempre trabalhou nessa área e também é um grande leitor de tudo, 

e dava aula na FGV. Então, ele sempre acompanhou e sabia das inovações no 

setor privado, o trabalho com metas e indicadores. Mas a concretização disso, 

o contato com a New Public Management foi nos primeiros meses em Brasília, 

mas já como Ministro e indo visitar a Inglaterra. (ENTREVISTADO n°10) 

 

Portanto, está claro que o Brasil formulou em 1995 uma proposta para a reforma do 

aparelho do Estado com base em alguns pressupostos gerenciais da NPM, porém excluindo o 

receituário ideológico neoliberal que acompanhou as reformas dos governos conservadores da 

Inglaterra e Estados Unidos da década de 1980, que focavam essencialmente na diminuição do 

tamanho do Estado como meio para se diminuir as despesas públicas.  As ideias sobre Reforma 

do Estado que circulavam no mundo e que foram adaptadas no MARE, mediante os esforços 

de Bresser Pereira e sua equipe, resultaram numa formulação nova para o momento político 

que vivia a Administração Pública brasileira no anos 1990, e originou um novo desenho 

estrutural do aparelho de Estado:   

 
The fusion of Bresser Pereira’s ideas and the contacts with the policy proposals 

that were floating around the world and the stimulating debate with some 

advisors resulted in a new formulation. The public sector should be split into 

three areas: those who should remain under state control, those who should go 

public but not state owned organizations and those which should be privatized. 

(GAETANI, 2005: p.262, grifo nosso) 

 

 Em suma, na Reforma Gerencial de 1995, alguns modelos, ideias e princípios gerais 

foram assimilados das experiências da New Public Management em curso no mundo 

desenvolvido, porém com um esforço de adaptação e assimilação das novas práticas e propostas 

às circunstâncias locais. De fato, todo o esforço teórico emanado da adaptação de ferramentas 

privadas para a reconstrução do aparelho de Estado no Brasil faz parte de uma ampla construção 
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intelectual por parte do seu principal teórico e formulador, sendo que a ideia de uma “teoria da 

Reforma Gerencial” assinala parte importante da obra166 intelectual do ex-ministro Bresser 

Pereira, tendo sido iniciada em 1996, com a publicação do artigo “Da Administração Pública 

Burocrática à Gerencial”, texto fundador do debate sobre o gerencialismo na década de 1990 

no Brasil, e aperfeiçoado à medida em que a proposta da Reforma administrativa avançou no 

debate político e acadêmico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
166 Esse duplo papel de líder político de um projeto gerencial para a Administração Pública brasileira e intelectual 

formulador de uma proposta genuína que sustentou esse projeto, desempenhado pelo ministro Bresser-Pereira à 

frente do MARE, foi definido de modo mais ou menos similar por alguns analistas, como “construtor de 

instituições” (ABRUCIO e LOUREIRO, 2004), “estrategista da gestão pública” (PACHECO, 2004), 

“empreendedor de política pública” (LEITE, 2014b; CAPELLA, 2004; GAETANI, 2005; MARTINS, 2002) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No transcorrer dessa tese, apresentamos conclusões parciais analíticas e detalhadas de 

cada capítulo, sublinhando os seus principais resultados e reflexões, razão pela qual não 

pretendemos aqui resgatar a totalidade desses conteúdos, mas apenas apresentar uma retomada 

dos objetivos essenciais do trabalho, bem como tecer considerações de caráter geral, 

assinalando as principais limitações e possíveis contribuições desse estudo, apontando ainda, 

ao final, possíveis caminhos para uma agenda de pesquisa que dialogue com a perspectiva 

adotada por um trabalho exploratório de natureza teórico-empírica como o nosso. 

 Para tanto, iniciamos retomando nosso objetivo geral do trabalho, que tem duplo caráter: 

o primeiro foi estabelecer uma História possível da Reforma Gerencial de 1995, com ênfase 

na sua formulação e na ação do Ministério responsável por ela, pontuando os principais 

obstáculos enfrentados e identificando suas estratégias, com prevalência das técnicas de história 

oral ao resgatar e reconstruir elementos essenciais desse processo, sempre buscando “dar voz 

aos atores” que o protagonizaram. Como conclusões essenciais das questões gerais 

estabelecidas em torno desse primeiro objetivo, destacamos:  

 O papel da equipe constituída pelo Ministro Bresser Pereira no MARE, que 

desempenhou funções fundamentais na formulação e defesa de uma proposta nova na agenda 

do país e um tema marginal na agenda do Governo, somando esforços para sua divulgação e 

convencimento de vários segmentos afetados pela Reforma, a qual definimos a partir das suas 

características básicas compartilhadas como uma “comunidade epistêmica”, nos marcos 

conceituais discutidos no Capítulo 2;  

 O estabelecimento de um marco fundamental na história da Administração Pública 

brasileira com a formulação, discussão e aprovação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho 

de Estado, documento-chave que organizou todas as diretrizes e estratégias da Reforma 

Gerencial, constituindo-se ao mesmo tempo em um diagnóstico estruturado e em um guia para 

ação, o qual foi capaz de orientar um grande debate nacional que conferiu um claro sentido de 

agenda para a reforma da administração pública brasileira;  

 O diagnóstico sobre a Administração Pública nos marcos da Constituição Federal de 

1988, sintetizado na ideia bresseriana de “retrocesso burocrático”, que balizou grande parte da 

estratégia da Reforma Gerencial ao mobilizar esforços técnicos e políticos, dentro e fora do 

Governo, para promover mudanças cruciais para o avanço da Administração Pública Gerencial, 

demarcando novas legislações e abrindo caminho para a implementação de propostas 

complementares no campo jurídico;  
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 A identificação de públicos ou segmentos fundamentais, com o detalhamento de seus 

perfis, posicionamentos e potenciais conflitivos com a proposta da Reforma, com os quais o 

Ministro Bresser Pereira e sua equipe do MARE dialogaram, a partir dos quais foi possível 

identificar apoios e obstáculos – com grande destaque para as resistências palacianas no núcleo 

duro do Governo FHC -, delineando a estratégia de convencimento levada a cabo pelo 

Ministério; ainda nesse terreno, destaque-se a análise sobre a resistência dos “juristas 

administrativistas” - pouco explorada na literatura brasileira, apesar do papel central desses 

atores em fornecer bases jurídico-ideológicas para resistir à Reforma Gerencial - foi também 

uma contribuição de nossa pesquisa, que demonstrou, através da problematização sobre o perfil 

e visão de mundo específicos dessa classe profissional, as razões fundamentais para a forte 

resistência representada às novas ideias introduzidas no Brasil com a Reforma Gerencial. 

 Como uma contribuição direta dessa tese – considerando a inexistência de análises 

empíricas na literatura sobre esse tópico específico - constatamos que o Conselho da Reforma 

do Estado representou uma arena política e institucional fundamental de apoio à Reforma 

Gerencial, inaugurando uma nova abordagem e metodologia de concepção, discussão e 

implementação de políticas de reformas administrativas no Brasil, aproximando o Estado da 

sociedade civil na discussão de temas tradicionalmente limitados aos profissionais do Estado e 

auxiliando, em alguma medida, o próprio MARE na superação de suas limitações ao ampliar e 

diversificar o debate, incluindo um novo espaço de influência para as novas ideias gerenciais. 

Essa inovação introduzida no Brasil com o MARE reforçou enormemente uma nova perspectiva 

para a Administração Pública - mais inclusiva e democratizante – diferenciando-a dos marcos 

históricos de iniciativas anteriores de Reforma do Estado no Brasil fortemente autocráticos e 

apartados da sociedade. 

 Portanto, o MARE rompeu com o paradigma típico do modelo reformista brasileiro: 

centralizador, autoritário e insulado, sendo a Reforma Gerencial de 1995 um ponto de inflexão, 

seja pelo alcance – inclusive internacional - das suas ideias difundidas inicialmente pelo MARE, 

seja pela incorporação de seus conceitos e técnicas na Gestão Pública brasileira constatada em 

vários níveis de governo que continuam implementado suas diretrizes e princípios 

fundamentais, o que atesta que a Reforma é um projeto essencial ainda em curso no Brasil. 

 No âmbito internacional, identificamos que o MARE manteve uma postura de abertura 

à contribuição de outros países onde se praticaram políticas de reforma gerencial sólidas e 

consistentes, o que nessa tese associamos às dimensões teóricas de difusão de políticas públicas 

com inspiração e aprendizado de experiências internacionais, especialmente verificado na 
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cooperação estabelecida entre o MARE e ex-servidores britânicos que atuaram diretamente na 

Reforma Gerencial daquele país. Por fim, ainda no plano externo, constatamos os ecos da 

Reforma Gerencial de 1995 reverberados em esferas internacionais, com destaque para o caso 

da relação frutífera do MARE com o BID, a qual resultou em importante programa de 

cooperação técnica e apoio financeiro da organização internacional para a execução de projetos 

da Reforma Gerencial. 

 Embora não tenhamos encontrado em nossa investigação maiores registros documentais 

ou relatos de entrevistas, tampouco análises na literatura, sobre a relação do MARE com outros 

organismos internacionais para além do CLAD, BID e Banco Mundial, o relatório de uma 

missão da Divisão para Economia e Administração Pública da ONU ao Brasil, liderada por 

Yehezkel Dror (1998), elenca recomendações da ONU para o Brasil em relação à Reforma do 

Estado e indica claramente que houve visitas técnicas de representantes da ONU a altos 

dirigentes do MARE, fato que demonstra o interesse daquela poderosa organização 

internacional pela Reforma Gerencial brasileira. Essa seria também uma outra lacuna a ser 

explorada por investigações futuras interessadas em ampliar o resgate da memória da Reforma 

de 1995, em especial nas suas dimensões internacionais. 

 Outro objetivo geral desta tese situa-se no âmbito teórico. No Capítulo 4 demarcarmos 

essa discussão ao analisar os principais fundamentos teóricos da Reforma Gerencial, 

comparando-a com uma corrente de debates intelectuais e um conjunto de conceitos e técnicas 

de gestão resumidos na ideia guarda-chuva da New Public Management. Sem dúvida, a NPM 

foi fonte importante de inspiração intelectual para Bresser-Pereira e equipe na elaboração de 

alguns pressupostos do Plano Diretor, uma vez que o principal formulador da Reforma 

brasileira não rejeitou as possibilidades de aprendizado e absorção de ideias e práticas bem 

sucedidas em matéria de Reforma Gerencial no âmbito internacional. 

 Ao invés disso, Bresser-Pereira buscou conhecê-las in loco e debatê-las amplamente, 

estabelecendo um diálogo estreito com alguns países e organizações internacionais nela 

envolvidos, com o objetivo essencial de adaptá-las ao contexto nacional. Desse modo, 

posteriormente, esses conceitos e teorias foram melhor desenvolvidos pelo intelectual Bresser-

Pereira (2008; 2009) em uma sofisticada elaboração conceitual que resultou em um “modelo 

estrutural de governança e gerência pública”, que essencialmente se diferenciava da NPM em 

aspectos essenciais, aqui sintetizados em dois elementos centrais: a criação de novas figuras 

organizacionais: as agências executivas e, em especial, as organizações sociais, com a 

consequente ampliação do espaço público-não estatal, inaugurando novas relações entre o 
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Estado e a sociedade civil organizada na prestação de serviços públicos ao afirmar a importância 

de uma nova institucionalidade no provimento e gestão de serviços públicos; a atenção especial 

à demarcação e fortalecimento de um núcleo estratégico de Estado - dotado simultaneamente 

de renovada capacidade gerencial e blindagem burocrática - foi parte uma agenda brasileira 

bastante específica aperfeiçoada no MARE por Bresser Pereira, o que demonstra a combinação 

de esforços de construção burocrática com a adoção de instrumentos típicos do gerencialismo. 

Esse foi um ponto nevrálgico da Reforma Gerencial que traz especificidade nacional à proposta 

do MARE, adaptando princípios e práticas internacionais à realidade brasileira. 

 Por fim, indicamos algumas limitações importantes dessa pesquisa e sugerimos 

apontamentos para pesquisas futuras nesse campo de estudos. Ao buscar construir uma 

possível História da Reforma Gerencial, fundamentalmente amparada por depoimentos de 

entrevistas em profundidade com os atores centrais desse processo (ex-servidores do MARE), 

foi difícil construir uma narrativa que contemplasse outros pontos de vista sobre essa possível 

História – críticos ou com olhares externos ao processo -, o que naturalmente representa uma 

limitação da abordagem adotada. Ademais, muitos dos entrevistados ainda estão ou estiveram 

em algum momento de suas trajetórias profissionais implicados na implementação da Reforma 

Gerencial, que não terminou com a extinção do MARE ao final de 1998, além de terem também 

escrito livros ou artigos acadêmicos importantes sobre o tema, também utilizados nessa tese, o 

que acaba por ampliar o risco de autoreferenciamento teórico e empírico na construção do nosso 

trabalho. Uma possibilidade de melhor equacionar esses limites é através de esforços analíticos 

que podem ser realizados em futuros estudos, trazendo o olhar de mais atores, incorporando e 

confrontando as vozes aqui apresentadas com as de personagens críticos presentes nos vários 

segmentos com os quais a Reforma Gerencial dialogou, abordados essencialmente no Capítulo 

2 dessa tese. 

 Além disso, no Capítulo 2 analisamos de modo exploratório o grupo profissional 

constituído por Bresser Pereira no MARE, que deu origem a uma equipe multifacetada, 

recrutada a partir de diferentes segmentos. Em nosso trabalho, a partir da identificação de 

algumas ideias, crenças e características compartilhadas, a denominamos a partir do conceito 

de “comunidade epistêmica”. Todavia, ainda que não fosse nosso objetivo primordial discorrer 

e analisar em profundidade os atributos caracterizadores dessa comunidade constituída no 

MARE, Haas (1992: p.35) aponta que é possível aprofundar a compreensão sobre esse grupo 

específico de profissionais técnicos que ocupam posições de poder e identificar quais ideias são 

compartilhadas em comunidades epistêmicas. Assim sendo, estudos futuros poderiam 
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contribuir ao suprimir essa lacuna ao ampliar o universo de instrumentos metodológicos 

mapeando e analisando de modo mais aprofundado quais são as preferências essenciais, 

pressupostos e ideias-chave que essa comunidade epistêmica167 compartilha entre si. 

 Entre os segmentos os quais se opuseram de modo mais vigoroso à Reforma Gerencial, 

enfatizamos fortemente no Capítulo 2 o papel desempenhado pelos juristas administrativistas. 

Todavia, o foco adotado nessa tese foi tão somente para explicar as razões fundamentais da sua 

manifesta oposição durante os quatro anos do MARE, o que abre margem para investigações 

necessárias a compreensão de outros aspectos acerca do papel e do comportamento dessa classe 

jurídica em relação à Reforma Gerencial em outros momentos e em diferentes espaços, tais 

como: analisar mais detidamente os argumentos técnicos desses juristas – se evoluíram na 

perspectiva oposicionista ou se abrandaram o tom contrário aos pressupostos da Reforma 

Gerencial, contidos em doutrinas de Direito Administrativo; verificar se essa resistência no 

plano federal aumentou ou diminuiu após o a extinção do MARE em 1998; examinar se essa 

oposição está ainda hoje mais ou menos presente também em âmbito subnacional, onde a 

implementação de instituições organizacionais e ferramentas de Gestão da Reforma Gerencial 

avançou em ritmo mais forte do que no plano federal, conforme inicialmente discutido por 

Pacheco (2013). 

 Uma contribuição dessa tese foi analisar as dimensões internacionais da Reforma 

Gerencial de 1995, demonstrando seus vínculos e influências com alguns países e organismos 

internacionais envolvidos no processo. Para isso, utilizamos um referencial teórico pouco 

discutido no Brasil - contido na literatura internacional sobre difusão/transferência de políticas 

públicas - destacando o fato de que a Reforma Gerencial brasileira foi uma iniciativa nacional 

que buscou um “aprendizado de políticas e práticas” através da observação e cooperação com 

países mais avançados na matéria, tendo se inspirado para isso especialmente na experiência 

reformista britânica. Todavia, devido especialmente à escassez de dados, fundamentamos nossa 

análise apenas sobre poucos documentos e essencialmente sobre os relatos dos entrevistados, 

que foram capazes de subsidiar uma análise inicial sobre a relação do MARE com a Grã-

Bretanha, França, BID, Banco Mundial e com o CLAD, países e instituições-chave entre 1995 

e 1998. Entretanto, caberia aprofundar essa perspectiva analítica, ao buscar mais fontes 

primárias e adensar o entendimento sobre esse processo de cooperação que o MARE 

                                                           
167 Seria pertinente ainda observar, em pesquisas futuras, a relação da comunidade do MARE com as das 

comunidades epistêmicas internacionais (especialmente a britânica) com as quais estabeleceu pontos de contato, 

seguindo o pressuposto de alguns estudos paradigmáticos, em especial Haas (1992) e Rose (1991), que essas 

comunidades também podem estabelecer relações e cooperação entre si. 
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estabeleceu, visando a um maior detalhamento de outras influências internacionais, como o 

caso relatado por Bresser-Pereira (2010: p.207), que à frente do MARE foi buscar 

conhecimento sobre a experiência da Catalunha em relação ao sistema de saúde daquela região, 

que teria influenciado algumas concepções gerenciais específicas para políticas de saúde no 

Brasil nos marcos da Reforma Gerencial. Além disso, foi dito que o Banco Mundial, já ao final 

de 1998 - portanto já ao final da atuação do MARE - passou a se interessar por cooperar com o 

Brasil na implementação de projetos da Reforma nos Estados, um outro tópico não 

desenvolvido em nosso estudo e que merece a atenção de investigações futuras, especialmente 

na perspectiva da influência dos organismos internacionais na difusão/transferência de práticas 

e políticas. 

 Do ponto de vista teórico, nos limitamos a tecer um paralelo comparativo entre 

definições e princípios essenciais da Reforma Gerencial e da NPM, buscando salientar suas 

semelhanças e diferenças, constatando que a Reforma Gerencial apresenta contornos próprios, 

pois foi fruto de uma iniciativa própria nacional que promoveu adaptações importantes das 

tendências internacionais ao contexto brasileiro. Porém, sem dúvida, caberiam mais 

investigações visando aprofundar essa relação, por exemplo, com o adensamento teórico dessa 

análise através da incorporação de mais autores da vasta literatura internacional sobre a NPM, 

que poderia ser ainda cotejada com aspectos mais amplos da “teoria da Reforma Gerencial”, 

que foi melhor desenvolvida por Bresser-Pereira após sua saída do MARE e magistralmente 

sintetizada no livro “Construindo o Estado Republicano” (2009), onde o ex-ministro apresenta, 

além da discussão sobre a Reforma do aparelho de Estado de 1995, também uma análise dessa 

reforma e seus fundamentos à luz da teoria política e do que denomina “direitos republicanos”, 

e que nesta tese não foi explorada em toda sua extensão e profundidade em razão da limitação 

do nosso escopo analítico-comparativo com as correntes da New Public Management. 

 Finalmente, a partir dos elementos empíricos e teóricos aportados por essa pesquisa ao 

campo acadêmico-científico da Administração Pública, foi possível identificar algumas lacunas 

adicionais que dão ensejo a outras frentes de investigação, especialmente aquelas vinculadas à 

abordagens da história administrativa do Brasil. Assim sendo, esperamos ter contribuído com 

subsídios para abrir outras frentes de estudos nesse âmbito, visando preservar a memória 

coletiva da Administração Pública brasileira ao fornecer um estudo capaz de servir como fonte 

de entendimento ou reinterpretação de um momento ímpar da construção do Estado brasileiro 

que privilegiou a cidadania e o republicanismo - a terceira grande reforma administrativa do 

século XX iniciada pelo governo federal.     
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http://bresserpereira.org.br/
http://www.enap.gov.br/
http://www.princeton.edu/successfulsocieties/oralhistories/
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/luis-carlos-bresser-goncalves-pereira
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/luis-carlos-bresser-goncalves-pereira
https://www.theguardian.com/education/2010/jul/05/william-plowden-obituary
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Anexo 1 - Lista de Entrevistados 

 

Nome Cargo Data e Local  

Ângela Santana Secretária da Reforma do Estado do 

MARE 

08/08/2018 - Brasília/DF 

Luiz Carlos Bresser 

Pereira**** 

Ministro - MARE 06/12/2013 - São 

Paulo/SP 

Carlos Ari Sundfeld Especialista em Direito Público – 

FGV/SP 

03/10/2018 -São 

Paulo/SP 

Caio Marini Ferreira MARE – Diretor 26/06/2018 - Belo 

Horizonte/MG** 

Ciro Christo Fernandes MARE – Diretor 07/08/2018 – Brasília/DF 

Cláudia Costin Secretária Executiva do MARE 03/08/2018 - São 

Paulo/SP 

Clóvis de Barros Carvalho Ministro-chefe da Casa Civil - FHC 29/08/2018 - São 

Paulo/SP 

Evelyn Levy Diretora de Educação Continuada - 

ENAP 

15/08/2018 - São 

Paulo/SP 

Flávio Alcoforado Assessor do ministro - MARE 28/06/2018 - São 

Paulo/SP 

Francisco Gaetani* FGV/Governo Federal 05/12/2016 - Brasília/DF 

Marianne Nassuno Gerente de Projetos - SRH do MARE 07/08/2018 - Brasília/DF 

Pedro Farias MARE - Diretor 10/11/2018 -

Washington/EUA*** 

Renata Vilhena* Governo Minas Gerais 05/05/2016 - Brasília/DF 

Regina Silvia Pacheco Presidente – ENAP (1995 – 2002) 03/10/2018 -São 

Paulo/SP 

 

*Entrevistados em fase exploratória da pesquisa, no ano de 2016, antes do exame de qualificação da proposta de 

tese. Portanto, o objeto e as finalidades da pesquisa estavam somente parcialmente definidos quando da realização 

dessas entrevistas. 

 

**Entrevista realizada por telefone. 

 

***Entrevista realizada por email. 

 

****Entrevista posteriormente publicada em formato de artigo acadêmico em periódico especializado em 

Administração Pública no Brasil. Ver Leite (2014a). 
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Anexo 2- Termo de Consentimento 

 

 

O (A) Senhor (a) foi convidado (a) a participar de pesquisa que busca produzir conhecimento 

sobre a história da Reforma Gerencial de 1995 no Brasil, conduzido pelo doutorando Leonardo 

Queiroz Leite, aluno do Programa de Pós-Graduação em Administração Pública e Governo da 

Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (FGV/EAESP), sob a 

orientação do Prof. Dr. Luiz Carlos Bresser Gonçalves Pereira.  

 

 

Caso o (a) Senhor (a) concorde em contribuir, sua participação exigirá, aproximadamente, entre 

1 (uma) e 2 (duas) horas de entrevista. Estando o (a) Senhor (a) de acordo, a entrevista será 

gravada. O (a) Senhor (a) poderá interromper a gravação, bem como escuta-la ou solicitar que 

em todo ou em parte seja destruída. Os seus dados, documentos que possa vir a fornecer e a 

entrevista, serão mantidos por tempo indeterminado em arquivos protegidos por senha de 

acesso no computador do pesquisador e sua identificação será preservada na tese.  

 

 

A participação neste estudo é voluntária. O (a) Senhor (a) pode se recusar a participar ou desistir 

a qualquer momento sem nenhum ônus. Poderá também não responder perguntas. Se houver 

algum aspecto desta pesquisa que queira esclarecer ou que não tenha compreendido, por favor, 

entre em contato pelo e-mail: leonardo.queirozleite@gmail.com. Uma cópia deste termo de 

consentimento ficará em sua posse.  

 

 

Consentimento em participar, 

 

 

 

 

 

_____________________   _________________________ 

Entrevistado                                                     Pesquisador 

        Leonardo Queiroz Leite 


