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                                                               RESUMO 

 

 

A reforma do Estado brasileiro dos anos 1990 teve como uma das suas premissas que a 

administração pública deveria ser transformada de administração burocrática para 

administração gerencial, importando conhecimentos da gestão empresarial para se tornar 

“mais adequada ao capitalismo moderno”, nas palavras do ex-ministro Bresser Pereira. O 

problema da pesquisa tem origem no fato de que os métodos da gestão privada são 

desenvolvidos para criar valor para os clientes em ambientes competitivos, e não estarem 

adaptados necessariamente para a missão do gestor público, que é criar valor público para os 

cidadãos e comunidades. O presente trabalho de dissertação busca analisar a migração dos 

conhecimentos gerenciais que têm origem na iniciativa privada e ingressam na administração 

pública e os canais por onde essa migração se processa. A parte empírica do trabalho visou 

investigar quais têm sido os cuidados analíticos para a adaptação desses conhecimentos e 

quais problemas de adaptação são detectados em uma pesquisa de campo com gestores 

públicos. A dissertação conta com uma pesquisa bibliográfica sobre reforma do Estado, nova 

gestão pública, valor público, consultoria privada em modernização da gestão pública, escolas 

de governo, perfil dos gestores públicos. Além da pesquisa bibliográfica, há uma pesquisa de 

campo, feita com base em entrevistas de uma amostra de 21 gestores públicos do Estado do 

Rio de Janeiro, que investiga os canais de migração de conhecimentos, sua importância 

relativa e alguns efeitos da migração de conhecimentos na gestão pública. A combinação das 

duas pesquisas leva à conclusão de que a distinção entre valor público e valor privado é 

reconhecida, mas não tem sido a referência dominante no processo de migração estudado.  

Palavras-chave: Reforma do Estado brasileiro, Administração Pública, Resistência à 

Mudança, Valor Público, Adaptabilidade dos Conhecimentos. 
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                                                         ABSTRACT 

 

One of the main assumptions of the 1990’s Brazilian State Reform Program was that the 

traditional bureaucratic administration should change radically into a managerial kind, 

bringing in private companies methods, in order  to become more “in line with the modern 

capitalism” in the words of former minister Bresser Pereira. The research problem comes out 

when we consider that private companies’ managerial methods are developed to create value 

to consumers in a competitive environment, and so they are not necessarily applicable to the 

daily mission of public managers, that involves creating public value to citizens and 

communities. The present work intends to analyze the migration of managerial knowledge 

from markets to public administration and the channels by which this happens. The field 

research presented on this dissertation investigates the effects of the above referred 

knowledge migration on current public management, and the possible detectable odds of this 

phenomenon. Besides the field research, the dissertation is also comprised by a theoretical 

analysis. This analysis involves public value concept, new public management and its 

theoretical basis, state reform trajectories and channels of knowledge migration, like private 

consultants and schools of government. Combining the theoretical with the empirical 

researches one can find out that differences between public and private values are recognized 

in the knowledge migration process. However, those differences have not been often a 

reference for the public management modernization. 

 

Key words: State Reform; Public Administration; Resistance to Change; Public Value; 

Knowledge Adaptability.  
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INTRODUÇÃO: 

 

O tema central dessa dissertação é o fluxo de conhecimentos e de métodos gerenciais 

que ingressam na administração pública (APU) e têm origem na iniciativa privada. Sob uma 

perspectiva histórica essa migração não é um fenômeno exclusivo dos tempos atuais, mas se 

intensifica a partir do início do século XX, considerando-se como referência a APU dos 

Estados Unidos. Esse trabalho buscará dar relevo à migração de conhecimentos gerenciais 

ocorrida no Brasil, com maior importância após as reformas do Estado ao longo do século 

XX, particularmente após a reforma do Estado dos anos 1990. 

 Embora os conhecimentos migrem por uma diversidade de meios, serão considerados 

para os fins desta análise três canais principais de migração: consultorias ou consultores 

privados; os servidores contratados com perfil gerencial e a capacitação de servidores novos e 

antigos, nas escolas de governo, usando conteúdos inspirados em modelos gerenciais de 

empresas privadas, mais ou menos adaptados ao setor público. 

 A relevância desta investigação está associada às naturais incompatibilidades entre os 

conhecimentos gerenciais migrados e aqueles necessários ao cumprimento da missão do 

Estado, missão essa essencialmente ligada à promoção do bem comum, ao desenvolvimento 

econômico e social e à compensação das assimetrias de informação e das imperfeições do 

mercado, num regime capitalista.  

 No particular do “bem comum”, a despeito de entendermos o Estado como 

posicionado do ponto de vista da classe dominante, compreendemos que o seu funcionamento 

não escapa às contradições do sistema capitalista, e, neste âmbito, o seu papel, principalmente 

o ideológico, precisa contemplar necessidades populares. 

Colocar em evidência esta questão se torna absolutamente necessário, em especial 

quando se retomam as iniciativas reformistas, em particular nos estados federados e nos 

municípios.  

Desde o início da década de 1990, e mais fortemente a partir do primeiro mandato de 

Fernando Henrique Cardoso (FHC) na presidência da República, vem sendo introduzida na 
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APU a ideia do gerencialismo
1
 como base para reformar os métodos de administração 

pública. Este movimento foi mais intenso no período de 1996 a 1998, quando foram 

aprofundadas as reformas do Estado, sob o pretexto de que a burocracia então dominante não 

era suficientemente eficiente, e que a melhoria necessária incluiria a “substituição da 

administração pública burocrática pela administração gerencial” (BRESSER-PEREIRA, 

1997, p.13). 

A proposta de reforma feita pelo então Ministro da Administração e Reforma do 

Estado, Luiz Carlos Bresser Pereira (BRESSER-PEREIRA, 1995) consistia em três 

dimensões: 1. A dimensão Institucional-Legal, focada na descentralização do aparelho 

organizacional do Estado e na criação de novos formatos organizacionais, como as agências 

reguladoras, as agências executivas e as organizações sociais; 2. A dimensão da gestão, que 

consistia nas novas formas de responsabilização dos gestores, através da administração por 

resultados, a competição administrada e o controle social; e 3. A dimensão cultural, focada na 

mudança de mentalidade e redução da resistência a essa mudança, pela maior autonomia dada 

ao gestor e pela maior confiança nele depositada, em contraposição à desconfiança 

normalmente presente nos sistemas burocráticos tradicionais. 

Uma das ideias centrais nessa reforma era a da redução do tamanho do Estado, cuja 

administração deveria se concentrar nas suas funções exclusivas, como a formulação e 

controle da lei e das políticas públicas (BRESSER-PEREIRA, 1997, pp. 22-24). As funções 

executivas deveriam ser desempenhadas por agências executivas e agências reguladoras 

autônomas. As ações no campo social e científico seriam realizadas pelas organizações 

sociais, com recursos públicos e através de contratos de gestão. As outras funções, não 

previstas nos enquadramentos anteriores, deveriam ser contratadas a terceiros (iniciativa 

privada).  

Os pressupostos que norteavam a reforma eram visivelmente vinculados à ideia de que 

a crise econômica que então se abatia sobre a América Latina era essencialmente uma crise 

fiscal do Estado (LUSTOSA-DA-COSTA, 2010a, pp. 162-165; GURGEL, 2003, p.122) e, 

para qual a saída deveria ser um conjunto de medidas de redução de custos e aumento da 

eficiência de seu aparelho. A adoção de métodos gerenciais das empresas privadas parecia─ 

                                                             
1  Gerencialismo foi o nome dado para o movimento ocorrido durante as reformas do Estado dos anos 1980, 

particularmente aquelas que tiveram lugar no Reino Unido, sob o governo de Margareth Thatcher, consistindo 

em adotar métodos gerenciais de negócios privados na Administração Pública. 
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na visão dos reformadores─ responder a essa necessidade, e, assim, tal adoção foi 

recomendada na reforma proposta em 1995. 

Nota-se no referido programa de reforma a preocupação mais acentuada com alguns 

elementos estruturais do fato administrativo (GUERREIRO-RAMOS, 1983, pp. 10-11), 

atribuindo-se grande responsabilidade à mudança estrutural e a metodologia gerencial. 

Importância relativamente menor foi dada à dinâmica representada pelas influências do 

ambiente, como a participação das associações de classe e sindicatos, por exemplo.   

Ainda no contexto político e histórico da proposta de reforma do Estado mencionada, 

pode ser vislumbrada uma associação ao que David Harvey definiu como modelo neoliberal 

de Estado (HARVEY, 2005, p.75). Tal modelo havia antes inspirado as reformas do Estado 

no Reino Unido, no Governo Margareth Thatcher e, nos Estados Unidos, no governo Ronald 

Reagan, ambas nos anos 80, com alguns resultados imediatos sobre o controle inflacionário. 

Estas experiências acabaram gerando uma moda, que passou a ser seguida por outros países, 

por exemplo, a Nova Zelândia e a Austrália, sem considerar a precursora experiência latino-

americana no Chile, então governado pelo General Pinochet, ainda nos anos 1970, 

considerada por David Harvey como uma espécie de ensaio para as reformas neoliberais que 

se seguiriam nos países centrais.  

Além da formulação da lei, do exercício do poder de polícia e da garantia de 

estabilidade institucional e política, David Harvey vê como funções do Estado neoliberal, a 

garantia de liberdade individual (as empresas também são entendidas como indivíduos), e a 

atribuição à iniciativa privada do papel de propulsora única do desenvolvimento econômico, 

salvo em raros casos de assimetria de informações e imperfeições de mercado admitidas pelo 

modelo. O referido modelo preceitua também a abertura ao comércio internacional e a 

liberdade aos fluxos de capital (ibid., p.77). 

Como observa Harvey, o Estado neoliberal, entre outros movimentos, favorece a 

entrada de experts e membros das elites como os principais tomadores de decisão do governo 

(ibid., pp. 42 a 47), o que lembra uma visão da Administração Científica, por exemplo, no 

pensamento de Taylor: 

No futuro, prevalecerá a ideia de que nossos líderes devem ser tão bem treinados 

como bem nascidos e que nenhum homem, embora excelente, sob o antigo sistema 

de administração, poderá competir com homens comuns, mas organizados, adequada 

e eficientemente para cooperar (Taylor, 1989, p. 29). 
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Pensamentos como esse, embora evidentemente anacrônicos, parecem ter 

influenciando algumas premissas neoliberais. 

O que tem sido verificado ao redor do mundo, nesta era de economia globalizada, 

onde o pensamento de influência neoliberal assume a condição de hegemonia, é o 

fortalecimento das grandes corporações, com geração de desemprego por conta das fusões que 

lhes dão origem. Além desse fato, na observação de Harvey, há também o recrudescimento 

das crises financeiras, oriundas, em parte, da falta de regulamentação pregada pelo modelo 

neoliberal (HARVEY, 2005, p. 173).  

Claudio Gurgel, fazendo referência à Arrighi, afirma que nas reformas de Estado 

iniciadas nos anos 80, “aplica-se uma superdose de liberalismo, atendendo ao discurso 

corrente nos anos 80, segundo o qual a economia necessitava de um choque de mercado” 

(GURGEL, 2003, p.173). A administração pública receberia esse “choque”. O livro 

Reinventando o Governo: como o espírito empreendedor está transformando o setor público 

(de Osborne e Gaebler), que se tornou um clássico da chamada Nova Administração Pública, 

e serviu de inspiração teórica para as reformas de Estado, inclusive no Brasil, apresenta de 

maneira clara e direta esse “choque de mercado” em todas as esferas da Administração 

Pública. 

Embora admitindo que alguns princípios da administração burocrática deveriam ser 

preservados, os reformadores brasileiros estavam claramente inclinados a aceitar o choque de 

mercado e as técnicas de administração de negócios como a referência para melhorar o 

desempenho da APU, tornando-a mais eficaz e eficiente, além de “mais adequada ao 

capitalismo moderno”, na visão de Bresser Pereira.   

 Cabe salientar que o ex-ministro Bresser Pereira sempre rejeitou a aplicação do rótulo 

de neoliberal à reforma que propôs, argumentando que o neoliberalismo tinha como premissa 

o Estado mínimo
2
, o que não teria sido o objetivo da sua reforma. Segundo o mencionado 

autor, seu programa previa inclusive o “fortalecimento do Estado”. Nesse aspecto, vale serem 

lembradas as observações de Christopher Pollitt sobre as trajetórias de reforma em diversos 

                                                             
2
 O Estado Mínimo é aquele que se encarrega apenas da garantia da propriedade e dos contratos, tendendo todas 

as outras atividades─ mesmo aquelas de grande interesse público, como a distribuição da justiça ─ a serem 

colocadas a cargo do mercado. Veja-se, por exemplo, o caso do sistema de arbitragem privada como alternativa 

à magistratura. 
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países ao redor do mundo, onde o autor afirma que o Estado mínimo só existe em teoria, 

embora com ele tenham flertado alguns membros dos governos Reagan e Thatcher. 

É difícil não se fazer associações entre a reforma do Estado proposta no Brasil nos 

anos 1996-1998 com os preceitos neoliberais que integravam o discurso hegemônico daquela 

época, principalmente pelas ações voltadas à redução de custos/aumento de eficiência, 

aumento da flexibilidade na relação de trabalho do Estado com seus servidores públicos, 

privatizações de empresas estatais de setores de grande interesse público e concessões de 

serviços que eram até então prestados pelo Estado. Estas duas últimas medidas foram 

efetivadas durante a aludida reforma brasileira e obtiveram êxito apenas parcial, representado 

pelo aumento da oferta de serviços. Porém a qualidade destes serviços (como o de telefonia 

móvel e de distribuição de energia elétrica) sofrem crescentes críticas de seus usuários, 

evidenciadas pela sobrecarga de reclamações nos serviços de proteção ao consumidor e nas 

varas de pequenas causas da justiça. 

Houve também nessa época da reforma dos anos1990, o início de discussão sobre a 

privatização do ensino superior público (DOURADO, 2002, pp.239-240).  A agenda de 

redução do tamanho do Estado só foi relativamente contida com a eleição do Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva. 

Esse novo governo eleito no ano de 2002, embora partindo de uma plataforma de 

oposição ao neoliberalismo, não teria conseguido impor um modelo alternativo de reforma do 

Estado. Entretanto, o discurso político do novo governo assumiu um rumo substancialmente 

diferente daquele do governo anterior, propugnando a participação social nas decisões da 

administração pública, através de uma melhor convivência do governo com os movimentos 

sociais, e das experiências como a do orçamento participativo e da nascente noção de 

Administração Pública Societal (PAULA, 2005, pp. 155-158; 165), que começou a se 

aprimorar como alternativa ao modelo estritamente gerencialista. 

Em resumo, a despeito de haver crescentes estudos críticos à reforma do Estado, não é 

possível desconsiderar que a ideologia neoliberal se enraizou em nível mundial, e seus 

princípios ainda estão presentes na APU, inclusive no caso brasileiro. A proposta da presente 

investigação está inserida nesse contexto. O fato de ainda prevalecer o modelo do 

gerencialismo estaria levando ao aumento do fluxo de migração de conhecimentos gerenciais 

da iniciativa privada para a administração pública, principalmente nos três canais citados. 1-A 

contratação de consultores privados para implementar programas e projetos de reforma do 
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Estado, em grande parte representados pelas contratações efetuadas pelo poder executivo, em 

nível estadual e municipal, cujos prazos invariavelmente são limitados pelos mandatos, ou 

seja, trata-se de projetos em grande parte orientados por propósitos políticos e /ou econômico-

financeiros, visando resultados imediatos; 2- A contratação de profissionais do mercado com 

perfil gerencialista, para ocupar postos gerenciais no serviço público, através da inclusão de 

conteúdos típicos da gestão de empresas nos concursos de seleção;  e 3- Através de esforços 

de servidores públicos simpatizantes do gerencialismo no sentido de incluir conteúdos dessa 

orientação nos cursos de treinamento e/ou formação de gerentes públicos, com ou sem a 

participação de consultores privados. 

Existem na imprensa indícios da ocorrência do mencionado fluxo de conhecimentos, 

onde frequentemente são divulgadas notícias de contratação de serviços de consultoria para 

implementar programas na administração pública, especialmente na administração local. Os 

sítios das consultorias em gestão empresarial na internet são outras fontes de constatação 

desses indícios. A pesquisa de campo que será apresenta nesse trabalho corrobora esses 

indícios. 

O consultor em gestão empresarial Vicente Falconi, por exemplo, faz referências a 

“experiências bem sucedidas em governos, inclusive no gerenciamento de crises nacionais” 

(FALCONI-CAMPOS, 2009, p. XV). O presidente de empresa
3
 Antônio Maciel Neto, no 

prefácio do mesmo livro, afirma que os resultados dos governos que contrataram o referido 

consultor foram os que “obtiveram os melhores índices de avaliação de suas respectivas 

populações” (ibid. , p. XIII). 

O presente trabalho de dissertação encontra a sua justificativa na relativamente escassa 

discussão a respeito da aplicabilidade dos conhecimentos gerenciais trazidos da iniciativa 

privada para os programas de reforma do Estado. 

Há menções sobre a necessidade de adaptações dos referidos conhecimentos no 

discurso e nas recomendações dos reformadores em alguns poucos trechos dos conteúdos 

produzidos pelo Ministério encarregado da reforma do Estado em 1996. Mas o discurso dos 

reformadores e dos operadores da reforma, os consultores privados, por exemplo, aponta 

essencialmente para a “demonização” da chamada administração burocrática e para a 

                                                             
3 Antônio Maciel Neto foi presidente da Ford do Brasil, da Suzano e atualmente é presidente do Grupo Caoa do 

setor automotivo (distribuidor e montador da marca Hyundai)  



17 
 

necessidade de sua substituição pela “administração gerencial”, com pouca ou quase nenhuma 

ênfase na necessidade de adaptação dos conhecimentos gerenciais que servem como 

referência para a reforma, e mesmo na avaliação dos principais pontos fortes e fracos dos 

métodos que estão sendo utilizados. 

O presente trabalho é oportuno no sentido de trazer a migração de conhecimentos 

gerenciais para o foco da discussão, investigando os canais de migração e os possíveis efeitos 

visíveis da não adaptação imediata dos métodos que são utilizados nas empresas.  

A pesquisa é delimitada no tempo, sendo focada no período que vai da reforma 

gerencial da Administração Pública, dos anos 1990 até os dias atuais. 

O problema que dá sentido a investigação contida nesse trabalho é o não tratamento 

analítico dos conhecimentos gerenciais que migram da iniciativa privada para a administração 

pública, quanto a sua adaptabilidade, tendo como referência o conhecimento historicamente 

acumulado no campo burocrático, podendo conduzir ao estabelecimento de métodos 

reducionistas de gestão pública. 

A raiz desse problema parece estar na dicotomia entre público e privado, tão bem 

descrita por Norberto Bobbio (BOBBIO, 1987). Segundo esse autor “na linguagem comum, o 

interesse público determina-se imediatamente, e em relação e em contraste com o interesse 

privado e vice-versa” (ibid. , p. 14). Os conhecimentos gerenciais originados na administração 

empresarial são desenvolvidos num ambiente onde existem clientes que são disputados pelas 

empresas, em batalhas crescentemente ferozes. Tais disputas estão levando as organizações 

envolvidas a desempenhar grandes esforços para atingir níveis altos de eficiência, através da 

redução de custos e da criação de diferenciais, muitos deles obtidos pela assimetria de 

informação, pela concentração do capital e do conhecimento tecnológico. A concorrência, a 

assimetria e a concentração são conceitos recorrentes no gerenciamento empresarial. 

A APU, por outro lado, é dedicada a cidadãos, que possuem direitos assegurados pela 

Constituição Federal, e esses direitos estão muito além das preferências, desejos e 

necessidades dos clientes.  

Conforme observa Gurgel, “o público (cidadão) não pode auferir vantagem pela 

capacidade de pagar mais por um serviço público” (GURGEL, 2008, p. 3). Já o cliente das 

empresas privadas pode obter vantagens pela sua maior renda. Esse poder aquisitivo é, 

inclusive, alvo das estratégias dos gerentes empresariais, que desenvolvem produtos 
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diferenciados, táticas de distribuição e de atração de segmentos de clientes com determinado 

poder de compra; segmentos esses progressivamente mais específicos e de menor tamanho 

relativamente ao mercado total. Ou seja, enquanto os gerentes públicos têm como desafios a 

complexidade ensejada pela tarefa de atender aos cidadãos, provendo serviços que 

proporcionem a esses e às comunidades às quais pertencem os direitos de cidadania, os 

gerentes das empresas reduzem o quanto mais possível a complexidade de seu objeto, 

procurando entendê-lo profundamente, para estarem aptos a vencer seus concorrentes na 

tarefa de desenvolver produtos e serviços que estejam adequados às preferências e 

necessidades desse público. 

 “O público é responsável pela administração pública, no regime democrático, porque 

elege seus dirigentes, já os clientes não elegem os dirigentes das empresas que lhes prestam 

serviços” (ibid.). 

“O público não paga apenas pelo que consome imediatamente. Paga também pelo que 

vai consumir ou por aquilo que não irá e/ou não desejaria jamais utilizar”: vide como exemplo 

o caso dos bombeiros, da assistência médica nos hospitais públicos (ibid.). “Esse pagamento 

por um direito de consumir, e mesmo o pagamento proporcional à renda do cidadão, permite 

que haja possibilidade de uma pessoa de baixa renda ser atendida por serviços de emergência 

de custo muitas vezes elevado, sem ter que pagar por isso” (GURGEL, 2008, p.3).  

Em suma, o objeto da administração pública ─o cidadão─ é, como se vê pelo que foi 

exposto, bastante diferente daquele da administração privada ─o cliente─; embora seja 

sempre possível e até mesmo muito provável a coexistência destas duas personagens em uma 

só pessoa. O que não implica a confusão entre os dois conceitos, até porque no Estado de 

direito, regido, portanto, por uma Constituição, e particularmente no caso brasileiro, todos os 

cidadãos têm seus direitos assegurados por essa Lei Maior e providos pelo Estado, através da 

APU; mas nem todo cidadão é cliente desta ou daquela empresa privada. Somente aqueles 

clientes selecionados pelas empresas─ e com renda suficiente para adquirir seus produtos e 

serviços─ fazem parte do seu objeto. 

Assim, é claro que a APU e a gestão de empresas privadas estão em ambientes 

diversos quanto ao objeto de sua atuação e, portanto, a migração de conhecimentos da última 

para a primeira esfera requer cuidados analíticos para evitar distorções, que, no caso do 

gerencialismo aplicado à administração pública poderiam significar prejuízos à cidadania, 

pela adoção de modelos reducionistas, típicos das soluções empresariais. 
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Outro aspecto do mesmo problema é o chamado ambiente interno da organização. A 

APU atua no campo burocrático, sujeita integralmente aos rigores da lei, em toda a sua 

hierarquia, e às práticas democráticas do campo político que a envolve. Na gestão das 

empresas, as regras são impostas pela diretoria, podendo haver ou não discussão com a base 

dos empregados nos níveis inferiores da hierarquia, mas prevalecendo geralmente a autocracia 

quanto às grandes decisões estratégicas, ou seja, essas decisões são tomadas em uma cúpula 

administrativa e o cumprimento das metas assim decididas passa a ser cobrado dos 

funcionários, num processo de desdobramento de metas. Na empresa privada tudo pode ser 

feito desde que não seja contra a lei.  

O problema que motiva a presente investigação resume-se na questão: existe algum 

procedimento de avaliação da adequação dos conhecimentos gerenciais que migram da 

iniciativa privada para a APU pelos gerentes públicos responsáveis por essa migração? 

O objetivo geral deste trabalho é verificar se a migração de conhecimentos da gestão 

empresarial para a administração pública recebe alguma espécie de crítica por parte da APU, 

no sentido de facilitar ou mesmo viabilizar a adaptação desses conhecimentos ao setor 

público; a partir do objetivo geral podem-se divisar outros objetivos secundários a ele 

integrados: 

-  Estudar o processo de formação dos canais de migração; 

- Determinar quais atores envolvidos influenciam a intensificação do fluxo de  

conhecimentos; 

- Definir os procedimentos necessários à adequação dos conhecimentos que serão 

transmitidos à realidade da administração pública. 

Não faz parte dos objetivos deste trabalho algum tipo de desqualificação dos 

conhecimentos gerenciais desenvolvidos nas empresas privadas, nem mesmo provar a sua 

inadequação à administração pública. Pretende-se, por outro lado, apontar, ainda que não de 

forma aprofundada nesse momento, uma solução que permita o aproveitamento dos 

conhecimentos acumulados na iniciativa privada nos programas de reforma da administração 

pública, sem, contudo, que isso conduza à redução da complexidade a que esta administração 

está exposta. Assim poder-se-á realizar a adaptação dos conhecimentos que se pretende 

“importar”.                                                  
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A hipótese principal que orienta este trabalho é a de que os conhecimentos e técnicas 

gerenciais utilizados nas empresas privadas não são automaticamente aplicáveis à 

administração pública. 

Outras hipóteses que se compõem com a acima mencionada são: 

- A reforma do Estado brasileiro proposta nos anos 1990 promoveu uma importante 

intensificação do fluxo de conhecimentos de gestão privada para a administração 

pública. Tal fluxo permaneceu existindo, com menor intensidade, mesmo após o 

encerramento do mencionado programa de reforma; 

- Existem três canais principais para a migração de conhecimentos gerenciais: a 

contratação de consultores privados para implementação de programas e projetos de 

reforma da administração pública, usando metodologias desenvolvidas para a gestão 

de empresas; o recrutamento de profissionais com perfil gerencialista através de 

concursos públicos e finalmente o treinamento e a formação de gerentes públicos em 

metodologias gerenciais nas escolas de governo; 

- Não existe um sistema integrado de análise prévia dos conhecimentos gerenciais que 

ingressam na administração pública através dos canais citados. 

A discussão sobre migração de conhecimentos gerenciais exige um esclarecimento 

mais cuidadoso dos conceitos envolvidos, como administração pública, reforma do Estado, 

metodologias de gestão de empresas, campo burocrático, consultoria em gestão, escolas de 

governo e recrutamento de servidores para a administração pública; o que conduz a consulta 

de algumas teorias e de definições de teóricos que abordam os temas relacionados. Assim 

teremos capítulos descrevendo os conceitos em que se reforçam a relevância do problema 

apontado, as hipóteses assumidas, e a solução proposta para a redução do problema, além de 

um capítulo dedicado à pesquisa de campo, baseada em entrevistas de gestores públicos e cuja 

metodologia é descrita na próxima parte do trabalho. 

Após o capítulo especificamente dedicado à metodologia da pesquisa de campo, o 

segundo capítulo será dedicado aos conceitos de Estado e Estado neoliberal e administração 

pública, e a evolução dessa última através da história recente, principalmente no Brasil, mas 

também considerando as experiências de outros países, particularmente daqueles países que 

serviram como referência para o processo brasileiro de reforma do Estado. As principais 

reformas do Estado brasileiro farão parte desse capítulo, com ênfase especial para a mais 



21 
 

recente reforma abrangente, proposta e parcialmente implementada nos anos 1990, e que pode 

ser considerada como um divisor de águas no processo de migração de conhecimentos 

gerenciais da esfera empresarial para a administração pública. Essa análise da trajetória das 

reformas do Estado será feita com base nos estudos de Lustosa da Costa e de Bresser Pereira, 

no caso brasileiro e Robert Denhardt, David Harvey, Christopher Pollitt e Guy Peters, no caso 

das reformas nos Estados Unidos e em outros países com trajetórias de reforma semelhantes. 

Também fornecerão análises para esse tópico Claudio Gurgel e Fernando Luiz Abrucio e 

Nicos Poulantzas. 

Serão abordadas as condições em que se produziu a ideia de reforma do Estado, com 

referência à influência da ideologia neoliberal, dominante na época e que ainda se reflete nos 

dias atuais. Essa visão da influência ideológica do pensamento neoliberal será vista 

recorrendo-se a David Harvey, Perry Anderson, com apoio nos conceitos de ideologia e 

hegemonia trazidos da obra de Marilena Chauí. 

A agenda claramente gerencialista dos reformadores que protagonizaram o aludido 

programa, ainda que tenha sido interrompida com a extinção do ministério especialmente 

criado para implementá-lo, deixou reflexos no campo burocrático até os dias de hoje. A 

origem do gerencialismo e da assim denominada Nova Administração Pública (ou New Public 

Management).  

O terceiro capítulo será iniciado pela análise da NPM a partir da base conceitual e 

histórica vista no capítulo anterior e na visão de vários autores, incluindo um dos seus 

principais defensores à época das reformas, o ex-ministro Bresser Pereira e os diversos artigos 

e partes de publicações por ele assinadas sobre esse tema. A NPM e o contexto de referência 

que inspirou boa parte das iniciativas de reforma gerencial serão vistos com o auxílio de 

autores como Ana Paula Paes de Paula, Frederico Lustosa, Fernando Luiz Abrucio, Claudio 

Gurgel, Michael Bazelay, Barry Bozeman e Christopher Pollitt. Também serão vistas críticas 

a essa abordagem de gestão feitas em países que já teriam superado esse paradigma, como a 

Austrália, retratada nos artigo de Janine O’Flynn e de Tom Christensen e Per Laegreid. 

O terceiro capítulo contém também à discussão sobre a adaptabilidade dos 

conhecimentos gerenciais de empresas na APU, a partir do paradigma da NPM, trazendo 

questão teórica do confronto entre os conceitos de valor público e valor para o cliente, e a 

capacidade ou não da imediata adaptação dos métodos da iniciativa privada ao universo das 

políticas destinadas a agregar valor público.  
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Os conceitos de valor, valor público, interesse público serão extraídos da obra de 

Barry Bozeman que trabalha nesse campo teórico, confrontando o valor público e o 

individualismo econômico. Já Mark Moore trabalha o conceito de valor público num contexto 

político-econômico liberal.  

O terceiro capítulo apresenta ainda uma abordagem de um exemplo de metodologia de 

gestão privada adotada na reforma do Estado, a metodologia TQM (total quality management, 

ou gestão pela qualidade total) por ter sido esta metodologia gerencial explicitamente adotada 

pelos mais recentes reformadores do Estado, como fonte essencial de conhecimentos para as 

mudanças pretendidas. Analisar-se-á em que consiste em termos gerais esse método, como 

esse método foi importado das economias centrais, mais especificamente do Japão e dos 

Estados Unidos, que tipo de necessidade pretendeu-se inicialmente atender, como se deu o 

início da migração dessa metodologia para o setor público, no Brasil. A ideia é mostrar como 

um método desenvolvido para as indústrias de bens de consumo e de bens de capital migrou 

para o setor público, em princípio, sem um profundo debate sobre a sua adaptabilidade a este, 

e sobre a sua incapacidade de gerar valor público sem que sejam feitas adequações. Usaremos 

nesse tópico as análises feitas por Vicente Falconi em seus diversos livros sobre a Gestão pela 

Qualidade Total, James Harrington e a história da Qualidade Total na versão Americana. 

No quarto capítulo, será feita uma análise sobre os canais de migração, a começar pela 

atividade de consultoria, por ter sido suposto inicialmente ─ e depois confirmado pela 

pesquisa de campo─ que os consultores e as empresas de consultoria são os principais canais 

da migração de conhecimentos gerenciais que estão em pauta. Serão buscadas as origens desta 

atividade econômica, no início do século XX, nos Estados Unidos, para depois empreender-se 

um percurso usando como marcos as mudanças que esse ramo de atividade sofreu ao longo 

das décadas até chegarmos ao momento das grandes reformas do Estado, ocorridas a partir do 

final dos anos 1970, em todo o mundo. Serão consultadas as obras dos especialistas na análise 

das atividades de consultoria como Christopher D. McKenna, Júlio Cesar Donadone e Dennis 

Sant Martin, este último trazendo uma analise sobre o “mercado estatal” para as grandes 

consultorias mundiais. 

Ainda no capítulo sobre os canais de migração, será feita uma análise sobre as escolas 

de governo na esfera federal e seus desdobramentos para as outras esferas de governo. A 

análise será feita através de uma pesquisa realizada por Elisabete Ferrarezi, Adélia Zimbrão e 

Sonia Amorim no âmbito da ENAP (Escola Nacional de Administração Pública). Essa análise 
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será completada pela focalização do terceiro canal, com uma pesquisa sobre o conteúdo dos 

editais de concurso para carreiras de gestão pública nas esferas federal e estadual de governo, 

visando detectar a presença de influências gerencialistas.  

Serão parte desse capítulo as influências exercidas sobre os gestores públicos, dentro 

da APU, através de programas de incentivo à utilização de ferramentas de gestão, pelos 

prêmios e programas de modernização da gestão pública. 

As abordagens teóricas serão encerradas pela adição, no quinto capítulo, de uma visão 

sobre a intervenção em organizações e a consequente resistência à mudança, particularmente 

no campo burocrático, fazendo-se uma reflexão com base nas categorias do sociólogo francês 

Pierre Bourdieu. Também serão trazidas contribuições de autores que abordam a resistência à 

mudança como as de e Flavio da Cunha Resende e Robert Benh.  

A resistência às mudanças era um assunto menos importante ao início da presente 

investigação. A pesquisa de campo apontou, entretanto, para uma relevância maior desse 

tópico, na medida em que quase todos os entrevistados fizeram algum tipo de referência à 

resistência ao ingresso de novos métodos e conhecimentos na APU. Assim, como a natureza 

da resistência mencionada transcendia ao mero corporativismo e trazia indícios de uma reação 

no campo burocrático, resolveu-se recorrer primeiramente aos conceitos trazidos por Pierre 

Bourdieu como uma tentativa de explicar tais reações. 

Ao referencial acima mencionado serão acrescentadas análises e inferências baseadas 

na pesquisa de campo que teve o corpus composto de 21 entrevistas com gestores públicos do 

estado do Rio de Janeiro e será descrita na sequência do desenvolvimento da dissertação, no 

sexto capítulo.  
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Capitulo I – Metodologia da Pesquisa de Campo  

 

Esse capítulo terá a finalidade de abordar especificamente a metodologia de pesquisa 

adotada nesse trabalho, devido à quantidade relativamente maior de detalhes que a análise de 

conteúdo encerra em relação à pesquisa bibliográfica mencionada na introdução. Será feita 

nesse capítulo somente a abordagem da metodológica da pesquisa de campo, e no capítulo VI 

serão apresentados os resultados da investigação e as inferências e avaliações extraídas desses 

resultados. 

A pesquisa de campo foi feita por meio da entrevista de gestores públicos, na sua 

maioria pertencentes à carreira EPPGG (especialista em políticas públicas e gestão 

governamental) para verificar como os canais de migração se comportam e quais medidas 

gerencialistas estavam sendo adotadas. O roteiro de entrevista foi organizado de acordo com a 

metodologia─ baseada nas recomendações da obra The Craft of Research (elaboração da 

pesquisa) (BOOTH, COLOMB e WILLIANS, 1995) e na metodologia de análise de 

conteúdo, principalmente referenciada nas orientações de Laurence Bardin. 

O problema da pesquisa: 

O problema de pesquisa é o desconhecimento de como se processa a migração dos 

conhecimentos gerenciais da iniciativa privada para a APU. A pesquisa parte da hipótese que 

os recentes esforços para a reforma do Estado conduziram muitos dirigentes públicos, e 

mesmo a cúpula do governo, em certo momento, a entender que a aplicação mais ou menos 

direta de métodos de gestão de empresas privadas devesse ser feita nos projetos de adequação 

da APU às reformas, mesmo sem uma cuidadosa análise desses métodos quanto à sua 

adaptação ao campo da APU, por gestores públicos experientes. 

A pesquisa visou obter informações sobre como a migração de conhecimentos se 

processa através dos canais selecionados neste trabalho, tendo como referência, para efeito de 

análise, o destino da migração, a APU, onde foram analisados projetos de reforma do Estado e 

mudança das metodologias de gestão. Pretendeu-se, com entrevistas de gestores públicos 

responsáveis pela execução de tais projetos, colocar uma luz sobre as bases conceituais 

adotadas; identificar influências recebidas e a racionalidade que permeia a contratação dos 

consultores privados, por dirigentes de órgãos públicos ou por chefes de executivo locais e 

estaduais, para implementar programas ou projetos de aperfeiçoamento dos métodos de 
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gestão. Uma das suposições é a de que nesses projetos são utilizados─ total ou parcialmente 

─ os métodos oriundos da iniciativa privada, como a gestão pela qualidade total, gestão por 

processos, e outros. 

Dado o objetivo, as dimensões principais que orientaram o roteiro de entrevista foram: 

 Quais são as referências dos gestores públicos que atuam em projetos de reforma dos 

métodos de gestão da APU?  

 Como são os projetos de modernização da gestão pública? 

 Como é a participação dos consultores privados nos projetos de modernização da 

gestão pública? 

 Existe algum tipo de discussão em termos do valor público quando da aplicação das 

metodologias gerencialistas? 

 Como é a reação do campo burocrático às mudanças propostas nos projetos? 

Amostra: 

Foi selecionado um corpus formado por entrevistas de 21 EPPGGs, gestores de 

projetos de reforma na gestão pública do estado do Rio de Janeiro, atuando em áreas meio 

como a Secretaria de Planejamento e Gestão e Secretaria da Fazenda ou em áreas fim, como, 

por exemplo, as Secretarias da Saúde, da Segurança e da Educação. Dois dos gestores 

entrevistados ocupam cargos de direção (subsecretarias da SEPLAG). 

A amostra selecionada é composta de gestores que, embora tenham iniciado o esforço 

de modernização da gestão há menos tempo que na esfera federal, até mesmo por esse motivo 

apresentam a vantagem de viver mais no presente o problema levantado nesse trabalho.  

A representatividade dessa amostra pode ser explicada pela lógica que preside o 

programa de modernização da gestão, e que estaria presente tanto nas iniciativas da instituição 

da carreira EPPGG, quanto nos projetos pertencentes ao programa mencionado, como um 

reflexo atual do movimento gerencialista de que tratamos nesse trabalho. A carreira EPPGG 

no estado do Rio de Janeiro é baseada em lei estadual, semelhante a que criou a carreira 

federal, segundo o relato dos próprios entrevistados. Os projetos que são gerenciados por estes 

gestores fazem parte de um concerto nacional e internacional que teria o sentido de introduzir 
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a cultura e os métodos gerenciais trazidos da experiência empresarial diretamente, ou já 

customizados
4
 para a APU através de experiências anteriores. 

Os órgãos multilaterais que estavam na gênese da reforma do Estado brasileiro, como 

referência e/ou como grupo de pressão ou até como think tanks
5
 (TTs), continuam a figurar 

como financiadores dos referidos projetos de modernização da gestão, a saber, Banco 

Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, entre outros. 

Tipologia do Roteiro da Entrevista e dos Questionários: 

As questões que foram aplicadas ao grupo de 21 gestores públicos seguiram apenas 

um roteiro de entrevista, contendo no máximo dez questões, preponderantemente abertas, 

permitindo o discurso dos gestores, mas procurando fixar alguns pontos com perguntas 

fechadas com possibilidade para comentário. Todas as entrevistas foram gravadas e 15 delas 

foram depois transcritas.  

Roteiro de Entrevista com Gestores Públicos: 

Questão de abertura (objetivo- verificar se o respondente se localiza em uma situação 

privilegiada para a finalidade da pesquisa): 

a) Estamos entrevistando o fulano de tal, no dia x do mês y do ano z. Onde 

trabalha?  Qual a sua Função? 

b) Como começou seu interesse por administração pública, do ponto de vista 

pessoal e na sua formação? 

Questões na continuação da entrevista: 

c) No momento você está trabalhando em quais projetos? (objetivo: estimular o 

início do fluxo de informações); 

                                                             
4 Customização é a adaptação das caraterísticas de um produto ou serviço de acordo com as necessidades dos 

clientes (customer em inglês) 

5 Os Think Tanks (TTs) são bancos de ideias que podem atuar como grupo de pressão. Os TTs neoliberais, por 

exemplo, são institutos privados de pesquisa que estão presentes no processo de formulação de políticas 

públicas, nos Estados Unidos e na Inglaterra, desde os anos 1940, produzindo conhecimento sobre os temas 

sujeitos à regulamentação pública e, principalmente, formulando projetos de políticas públicas orientados pela 

doutrina do liberalismo (GROS, 2008,  p. 3). 
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d) Como surgiram as ideias que deram origem a esses projetos? (objetivo: 

verificar o funcionamento dos canais de migração) 

e) Vocês têm contado com a ajuda de consultores externos na realização desses 

projetos? Eles têm ajudado, por exemplo, trazendo conhecimentos novos?  

(objetivo: avaliar os canais de migração); 

f) Possível prolongamento: quais atitudes devem ser mudadas por parte da APU 

para que haja melhor resultado no uso de consultores privados? 

g) Se não comentado ainda: quais as maiores dificuldades para realização de um 

projeto de modernização da gestão? 

h) Qual a sua opinião sobre o processo de mudanças da gestão pública como 

alternativa para a tradicional forma de gestão, denominada burocrática? 

(objetivo: investigar como o gestor atua como canal). 

 Roteiro de Entrevista para Dirigentes: 

Questões de abertura (objetivo- verificar se o respondente se localiza em uma situação 

privilegiada para a finalidade da pesquisa): 

a) Estamos entrevistando o fulano de tal, no dia x do mês y do ano z. Onde trabalha?  

Função? 

b) Como começou seu interesse por administração pública (do ponto de vista pessoal 

e na sua formação)? 

c) Descreva suscintamente a sua trajetória na vida pública. 

Questões feitas na continuação da entrevista: 

d) No momento quais são os três projetos mais importantes sob sua responsabilidade? 

Recorte: migração de conhecimentos e adaptabilidade dos conhecimentos 

migrados (objetivo: estimular o início do fluxo de informações); Por favor, fale 

sobre três desses projetos resumidamente; 

e) Como surgiram as ideias que deram origem a esses projetos (metas)? (objetivo: 

verificar o funcionamento dos canais de migração); 
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f) Vocês têm contado com a ajuda de consultores externos na realização desses 

projetos? De que modo eles têm ajudado, por exemplo, trazendo conhecimentos 

novos? (objetivo: avaliar os canais de migração); 

g) Se não comentado ainda: quais as maiores dificuldades para realização de um 

projeto de modernização da gestão? 

h) Existe uma questão, atualmente debatida, do confronto entre resultados x impactos 

dos projetos. Como você vê essa discussão em relação aos projetos sob sua 

responsabilidade? 

i) Possível prolongamento, se não comentado ainda: o que significa modernização da 

gestão em sua opinião? 

j) Declaração final se houver tempo. 

Produção do Conhecimento: 

A produção de conhecimento a partir das entrevistas foi feita com base na análise de 

conteúdo aplicada às transcrições resumidas das entrevistas. A escolha de tal método de 

pesquisa, de caráter qualitativo, deveu-se a algumas razões, das quais se destacam 

principalmente: 

- A falta de um referencial teórico específico sobre o tema escolhido, principalmente 

considerando o problema levantado pela pesquisa, indicou um caminho mais voltado à 

exploração do tema do que à formulação de hipóteses formalmente estruturadas, com 

base no estado da arte da discussão teórica sobre o assunto; 

- A análise de conteúdo permitiu um ajuste dinâmico: na medida em que o material era 

explorado, levava a inferências mais ricas e conclusões que potencialmente servirão 

como base para futuras pesquisas mais aprofundadas; 

- A análise de conteúdo é adequada à avaliação de transcrições de entrevistas por 

fornecer ferramentas específicas para este tipo de tarefa; 

- Outra vantagem da análise de conteúdo é a flexibilidade para se trabalhar com 

análises qualitativas e quantitativas, a partir do mesmo banco de dados, sem a 

necessidade de se adotar exclusivamente um tipo de análise; 
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Segundo preceitua Bardin, a análise de conteúdo é constituída de três fases: 

1ª- Pré- análise; 

2ª- Exploração do material; 

3ª- Tratamento dos dados, inferências e interpretações (BARDIN, 1977, p. 95). 

Pré-análise: 

No caso desse trabalho a primeira ação no sentido da pré-análise foi a transcrição 

resumida das entrevistas, dando-se ênfase aos relatos de interesse da investigação. A respeito 

da categorização, que deve ser feita também nessa primeira etapa da análise, adotou-se a ideia 

de partir de uma categorização inicial, baseada nos objetivos da pesquisa, admitindo, porém, 

alterações na grade de categorias, tendo em vista principalmente o caráter exploratório da 

investigação (BARDIN, 1977, p. 96). Assim a primeira grade imaginada continha, 

basicamente, as dimensões usadas na construção do roteiro de entrevista.  

A categorização foi feita segundo um critério semântico, que originou um conjunto de 

categorias temáticas principais, sendo essas últimas desdobradas em subcategorias quando 

conveniente (BARDIN, 1977, pp. 117-118). Como unidades de registro foram selecionadas 

frases cujos sentidos se enquadrassem nas diversas categorias ou subcategorias temáticas. 

A primeira grade, como já mencionado, considerava as dimensões presentes no roteiro 

de entrevistas como categorias principais.  

 

Tabela I.1 - GRADE INICIAL DE CATEGORIAS 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

PERFIL DO ENTREVISTADO 

Formação 

Perfil Ideológico 

Influências Recebidas 

SELEÇÃO DOS PROJETOS 

Racional da Seleção 

Origem dos Projetos 

Adaptabilidade de Métodos Gerenciais 
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Tabela I.1(continuação) - GRADE INICIAL DE CATEGORIAS 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

CANAIS DE MIGRAÇÃO DE 

CONHECIMENTOS 

Participação dos Consultores nos Projetos 

Formação dos EPPGGs nas escolas de 

Governo 

RESULTADOS DOS PROJETOS DE 

MODERNIZAÇÃO 

Confronto entre Resultados e Impactos 

Outros Resultados 

PROPOSTAS OU CRÍTICAS DO 

ENTREVISTADO 

Críticas ao Processo Gerencialista 

Propostas de Melhoria 

O início dos procedimentos de pesquisa de campo foi precedido de uma reunião com 

três potenciais entrevistados para expor, em linhas gerais, o tema da pesquisa e o formato que 

se pretendia utilizar nas entrevistas.  

Nessa reunião ficou decidido que a identidade dos entrevistados seria preservada, não 

sendo nem mesmo revelados dados pessoais que pudessem facilitar uma identificação 

imediata. Assim todos os respondentes seriam artificialmente representados como  sendo do 

sexo masculino ou feminino. 

Foi feita uma entrevista piloto com um dos participantes dessa reunião prévia, para 

validar o roteiro de entrevistas e fazer ajustes necessários. Após a entrevista piloto e mais seis 

entrevistas, a grade de categorias evoluiu para: 

            TABELA I. 2 - NOVA ESTRUTURA DE CATEGORIAS 

CATEGORIAS            SUBCATEGORIAS 

A. PERFIL DO 

ENTREVISTADO 

A.1- Formação 

A.2- Perfil Ideológico 

A.3- Influências Recebidas 

A.4- Como Chegou à APU 

A.5- Posição na APU 
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 TABELA I. 2 (continuação) - NOVA ESTRUTURA DE CATEGORIAS  

CATEGORIAS             SUBCATEGORIAS 

B. PROJETOS 

SELECIONADOS 

B.1- Racional da Seleção 

B.2- Origem dos Projetos 

B.3- Adaptabilidade de Métodos Gerenciais da 

Iniciativa Privada na APU 

B.4- Controle Social na Origem do Projeto 

C. CANAIS DE MIGRAÇÃO 

DE CONHECIMENTOS 

GERENCIAIS 

C.1- Participação dos Consultores nos Projetos 

C.2- Formação dos EPPGGs nas escolas de Governo 

C.3- Transferência de Conhecimento para a APU 

C.4- Crítica aos Conhecimentos Trazidos para APU 

C.5 – Influências Externas no Processo de Migração 

C.6- Conhecimentos Gerenciais Trazidos pelos 

Gestores Contratados pela APU 

D. RESULTADOS DOS 

PROJETOS  

D.1- Confronto entre Resultados e Impactos 

D.2- Outros Resultados 

D.3- Acompanhamento dos Resultados e Impactos 

E. PROPOSTAS E CRÍTICAS 

DO ENTREVISTADO À APU 

ATUAL 

E.1- Críticas ao Processo Gerencialista 

E.2- Propostas de Melhoria 

E.3- Críticas aos Métodos de Migração de 

Conhecimentos 

E.4- Crítica a Burocracia Tradicional Vigente 

F. RESISTÊNCIA ÀS 

MUDANÇAS 

F.1- Resistência dos Dirigentes  

F.2- Resistência do Corpo Burocrático 
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Nas primeiras entrevistas houve uma transcrição mais longa, incluindo as perguntas do 

entrevistador e todas as suas intervenções e provocações. Após as primeiras sete entrevistas, 

percebeu-se que já se poderia iniciar o processo de análise do conteúdo, resumindo mais as 

transcrições. 

A análise do conteúdo de nove entrevistas feitas com os Gestores Públicos gerou um 

quadro, contendo como colunas a categoria, a subcategoria, o número identificador da 

entrevista e o registro, que como já mencionado corresponde a uma frase do entrevistado, cujo 

significado se enquadrava na categoria e subcategoria. Foram assim extraídos 256 registros 

dos textos das transcrições das entrevistas. 

A extensão do material e a relativa monotonia de sua leitura, que incluiria certamente 

a repetição de registros, fez com que fosse apresentado apenas o quadro onde esses registros 

são agrupados em registros típicos com significado representativo de um conjunto de 

registros. Essa possibilidade está prevista na metodologia, segundo Bardin (BARDIN, 1977, 

p. 101). Assim foram obtidos 62 registros típicos que representam todos os 256 registros 

selecionados. A representatividade desses registros típicos foi depois comprovada quando 

foram colhidos os outros 123 registros nas 10 entrevistas restantes e foram acrescentados 

apenas mais cinco registros típicos.  

O quadro final de registros apresentou então 379 registros representados por 67 

registros típicos. 

O próximo passo, a partir dos registros obtidos na etapa anterior foi iniciar o 

tratamento analítico desses dados através da inferência. Segundo Bardin “a análise de 

conteúdo constitui um bom instrumento de indução para se investigarem as causas (variáveis 

inferidas) a partir dos efeitos (variáveis de inferência ou indicadores; referências no texto)” 

(ibid., p. 137). No caso da pesquisa sobre os canais de migração foram buscadas no texto 

causas que levaram os entrevistados a produzir os registros típicos, principalmente aqueles 

que apresentaram maior frequência. Nessa etapa, a análise é feita por categoria, visando uma 

compreensão mais clara das informações, permitindo extrair mais e melhores conhecimentos 

da pesquisa. 

Foram incluídas as entrevistas dos dirigentes em separado das demais, a título de 

análise adicional, porque notou-se que os registros típicos adotados não funcionariam bem 

nesse caso e, como não havia um número significativo de dirigentes no corpus para que fosse 
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produzido um trabalho de categorização próprio, foi adotado o critério de se fazer uma análise 

das duas entrevistas dos dirigentes em separado, utilizando-se ainda uma análise de conteúdo 

mais simples, combinando a transcrição e a interpretação contiguamente. 

Alguns registros não enquadrados nos registros típicos foram adicionados às análises 

quando foi oportuno para enfatizar uma interpretação. 

O contexto de produção da comunicação, no caso das entrevistas, foi também 

considerado (BARDIN, 1977, p. 115). Assim, foi levado em conta que os entrevistados são 

em sua maioria servidores com menos de três anos de carreira, e fatores como a falta de 

experiência ou de quadros de referência histórica para sustentar suas observações ocorrem. 

Outro fator que interferiu provavelmente na manifestação de alguns entrevistados foi o receio 

de provocar polêmicas mais agudas durante o estágio probatório. Sobre essa última 

observação cabe lembrar que um dos entrevistados, preocupado com uma determinada 

afirmação mais crítica aos métodos regularmente empregados, chegou a pedir que fosse 

retirado um trecho da entrevista da transcrição. A própria solicitação inicial para que não 

fossem identificados os entrevistados serve como uma ilustração desse contexto. 

A última etapa da análise de conteúdo é dedicada a interpretar os dados e as 

inferências feitas a partir desses para extrair os conhecimentos buscados pela pesquisa. Nessa 

etapa há conexões e combinações de categorias visando à obtenção de conhecimentos a partir 

das múltiplas dimensões temáticas utilizadas. A interpretação não adota, portanto, uma análise 

estanque, por categoria. 
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 Capítulo II- Administração Pública e Reforma do Estado 

Este capítulo tem a função de contextualizar a migração de conhecimentos gerenciais, 

valendo-se para tanto de uma análise do ambiente onde se encontra o destino da migração, ou 

seja, a parte do Estado que se dedica à administração pública. Nessa tarefa é importante 

retomar os conceitos que interferirão na compreensão do fenômeno da migração de 

conhecimentos, no período estudado. 

Assim o capítulo será iniciado pela conceituação de Estado, governo e administração 

pública, passando pela conceituação de Estado neoliberal, para então ingressar no conceito de 

nova gestão pública ou NPM, expressão prática do chamado gerencialismo adotado nas 

economias centrais, e que foi uma das influências externas mais marcantes na reforma do 

Estado brasileiro dos anos 1990, com consequência direta na migração de conhecimentos 

gerenciais do mundo empresarial para o campo burocrático estatal.  

A administração pública brasileira será vista em uma perspectiva histórica com origem 

na formação das bases do Estado brasileiro, mas com foco na década de 1990, quando ocorre 

a última ação de grande amplitude com respeito à reforma do Estado.  

Bresser Pereira, em seu artigo “Estado, Aparelho do Estado e Sociedade Civil” define 

o Estado como “uma estrutura política e organizacional que se sobrepõe a sociedade e, ao 

mesmo tempo, faz parte dela” (BRESSER-PEREIRA, 1995b, p. 5). Influenciado por uma 

visão histórico-indutiva mais próxima da de Engels em sua obra A origem da família, da 

propriedade privada e do Estado, Bresser Pereira afirma que: 

Quando um determinado sistema social passa a produzir um excedente, a sociedade 

divide-se em classes. A classe dominante que então surge necessita de condições 

políticas para apropriar-se do excedente econômico. A institucionalização de um 

Estado-nação soberano e, como parte deste, de um Estado, são o resultado dessa 

necessidade (ibid.). 

O Estado é composto de um governo─ cujos membros, na descrição de Bresser 

Pereira, “tenderiam a ser recrutados na classe politicamente dominante”─; um corpo 

burocrático que se ocuparia das rotinas administrativas; um aparelho repressivo destinado a 

manter a ordem interna e a defender militarmente o Estado-nação das agressões externas, e 

um aparato jurídico legal que proporciona a essa organização política um poder que ultrapassa 

as fronteiras organizacionais e se impõe sobre a sociedade toda, chamado por Bresser Pereira 

de “poder extroverso”. O poder de instituir e impor a lei e de criar uma moeda é garantido 
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pelo que Max Weber denomina o monopólio do uso da violência institucionalizada. “A elite 

governamental, a burocracia e a força militar e policial constituem o aparelho do Estado” 

(BRESSER-PEREIRA, 1995b, p. 8). 

No modo de produção capitalista e no regime democrático de governo, o Estado teria, 

na visão de Bresser Pereira, seu poder derivado da sociedade civil, representada por uma 

coalizão de forças correspondentes a blocos dessa sociedade, formados por grupos de 

cidadãos organizados de acordo com seus interesses e com poderes de pressão diferenciados 

entre si.  

Bresser Pereira procura demonstrar que o Poder do Estado estaria sendo disputado 

preferencialmente por um bloco de forças que teria em sua composição uma “super-

tecnoburocracia”, a qual teria sido formada no decorrer dos anos, com a acumulação de 

conhecimentos técnicos específicos; também faria parte do bloco a elite dos empresários, 

intelectuais e lideranças políticas, além de outros segmentos representativos da sociedade 

civil. A concentração de poder de pressão nas mãos dos superburocratas estaria contribuindo 

para o enfraquecimento do Estado, por ser um movimento voltado para interesses 

corporativos, consumidor de recursos e, em tese, não promotor de eficiência da máquina 

pública (ibid.p.16). Essa visão da ameaça representada pela “tecnoburocracia” à eficiência do 

aparelho do Estado estimula a formulação lógica adotada no plano de reforma gerencialista 

dos anos 1990. Um maior controle sobre o bloco burocrata, pela introdução de uma nova 

estrutura organizacional e novos métodos ─ em grande medida trazidos diretamente ou 

criados sob a influência da gestão de negócios─ traria maior poder para os reformadores, que 

poderiam fortalecer o núcleo estratégico da APU e tomar as rédeas dos processos 

administrativos, como será descrito mais adiante. 

Para Nicos Poulantzas, não haveria uma teoria geral do Estado, isto é, um corpus geral 

teórico que explicaria todos os tipos de Estado que se desenvolveram em diversos modos de 

produção, através da História. Poder-se-ia falar de uma teoria geral do Estado Capitalista, 

“construindo um objeto e um conceito específicos, possibilitando a separação do Estado da 

Economia, sob o capitalismo” (POULANTZAS, 1985, p. 24). O Estado sob o capitalismo 

realiza um papel complexo, quer através de seu aparelho policial, reprimindo as 

manifestações ameaçadoras ao domínio da classe burguesa, ou, através dos seus aparelhos 

ideológicos, infundindo a ilusão ou ocultando elementos da realidade, com o objetivo de 

reproduzir as relações de produção (ALTHUSSER, 1985, pp. 70-71; POULANTZAS, 1985, 
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p. 37). O Estado não age apenas como mantenedor das relações de produção, mas tem um 

papel autônomo na formação dessas relações, desempenhado na luta de classes sob o 

capitalismo. “As relações de produção traçam o campo do Estado; este desempenha, contudo, 

um papel autônomo na formação dessas relações” (POULANTZAS, 1985, p.30). É recorrente 

no texto de Poulantzas a alusão ao Estado capitalista como estando “implicado na total 

espoliação do trabalhador direto nas relações de produção” (ibid., p. 61). 

As visões de Estado apresentam algumas variações entre os autores acima referidos, 

mas há uma congruência no que diz respeito à estrutura básica que enxerga o Estado como 

uma composição entre um aparelho de Estado─ onde estaria situada a APU, ambiente para 

onde se dirige a migração de conhecimentos a que este trabalho se dedica─ e o poder do 

Estado, este último objeto das disputas pelos blocos políticos com o objetivo da formação de 

um bloco hegemônico de poder. 

A noção de Estado sob o capitalismo admite variações que são determinadas pela luta 

de classes. Nas últimas duas décadas do século XX, e no início deste século, ocorreu o 

fortalecimento de uma corrente de pensamento denominada neoliberalismo, que está 

justamente relacionada com a luta de classes por estar imbricada na retomada do poder de 

classe das elites econômicas, após um período de relativo enfraquecimento dessas elites nos 

anos 1970, na visão de David Harvey (HARVEY, 2005, p. 27), mas que foi interpretada pelos 

aparelhos ideológicos do Estado
6
, em muitos países do mundo capitalista, como uma reação à 

crise financeira do próprio Estado. Esse fenômeno merece um estudo mais detalhado por 

representar a base teórica para as reformas do Estado que ocorreram a partir dos anos 1980 

nos países centrais e a partir dos anos 1990, no Brasil, dando origem à NPM, que por sua vez 

é a filosofia gerencial que ensejou a aceleração da migração de conhecimentos aqui tratada. 

Será apresentada a seguir uma análise das origens do neoliberalismo durante o século XX, sua 

difusão e aceitação pelas economias centrais e depois por quase todos os países do mundo, os 

métodos usados para essa difusão e para a formação do que Harvey chamou de Estado 

neoliberal, com implicações diretas nas reformas do Estado e na APU. 

O neoliberalismo surgiu como reação ao Estado do bem estar social. Seu texto basilar 

foi “O caminho da servidão” de Friedrich Hayek, de 1944. Nessa obra o economista austríaco 

                                                             
6 O conceito de aparelho ideológico do Estado é o proposto por Althusser e inclui as escolas, os partidos políticos 

e outras instituições especializadas que estão fora do aparelho repressivo do Estado (governo, administração, 

força policial, exército, tribunais, prisões, etc.) (Althusser, 1985, p. 67 e 68)
 . 
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denuncia o que para ele era uma ameaça tangível à liberdade e ao desenvolvimento 

econômico: a intervenção do Estado na economia, ou, em outros termos, a economia 

planejada dos regimes totalitários, tanto à esquerda como no caso russo, como à direita, como 

no caso dos países fascistas, inimigos ainda não vencidos pela Inglaterra onde vivia o autor 

àquela altura  (HAYEK, 1940, pp. 41-42). O alvo de Hayek era o partido trabalhista inglês, 

que disputou e ganhou as eleições para o parlamento daquele país nessa época (ANDERSON, 

1995, p. 1). A partir da eleição dos trabalhistas na Grã-Bretanha, o Estado do bem estar social 

passou a ser implantado plenamente, incluindo uma extensa rede de proteção social e serviços 

que cobriam vasta gama de interesses públicos e monopolizavam setores como saúde pública 

e transportes, além de presença em setores econômicos importantes como mineração e 

siderurgia, por exemplo. 

Em 1947 formou-se a Mont Pèlerin Society, em uma convenção na Estação Suíça de 

mesmo nome, congregando principalmente economistas, historiadores e filósofos acadêmicos 

tanto europeus quanto americanos sob o comando de Hayek. A associação ali formada 

passaria a ser o principal banco de ideias do neoliberalismo, com reuniões bienais 

(ANDERSON, 1995, p. 1; HARVEY, 2005, pp. 27-28). Entre as principais ideias estavam a 

retomada de alguns princípios liberais como a redução do tamanho do Estado e dos programas 

sociais, ataque ao poder sindical, a proteção da propriedade privada e das liberdades 

individuais, o recuo na política de pleno emprego com a admissão de uma taxa “natural” de 

desemprego, que proporcionasse um conveniente exército de reserva, produzindo reflexos na 

redução dos salários e o consequente aumento dos lucros (ANDERSON, 1995, pp. 1-2). A 

sociedade de Mont Pèlerin permaneceria trabalhando e difundindo suas ideias, mesmo 

durante os “anos de ouro” do capitalismo, sob o Estado do bem estar social, entre o final da 

Segunda Guerra Mundial e o início dos anos 1970. Os bancos de ideias ou think tanks 

neoliberais tiveram um papel importante na difusão ideológica nesse período, atuando em 

redes mundiais articuladas entre acadêmicos e suas publicações, empresas jornalísticas e 

organizações empresariais (GROS, 2008, p. 3). Cabe registrar o conceito de ideologia que está 

sendo usado nesse trabalho, visando facilitar a compreensão dos próximos parágrafos. 

Segundo Marx e Engels: 

A ideologia é uma consciência falsa, equivocada da realidade [...] Porém consciência 

necessária aos homens em sua convivência e sua atividade social (MARX & 

ENGLELS, 1998). 
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Essa consciência falsa não resulta de manipulações e propagandismo deliberado, 

mas uma necessidade de pensar uma realidade sob o enfoque de uma determinada 

classe social, no quadro de suas posições e funções, das suas relações com as demais 

classes... (ibid.) 

A classe aparece para os seus membros como uma coisa dada, não como um produto 

da ação desses membros. A produção da ideologia é um processo independente das condições 

reais por ela representadas, ou seja, os intelectuais que atuam nas formulações teóricas que 

originam as representações da ideologia não estão diretamente envolvidos, na maior parte das 

vezes, com as condições reais representadas. Porém a ideologia tem que estar relacionada 

com, conter certo conteúdo de verdade, para que possa ser sedutora e cumprir a função de 

criar uma ilusão que seja aplicável à vida social. “A ideologia burguesa, através de uma 

ciência chamada Sociologia, transforma em ideia científica ou em objeto científico essa 

‘coisa’ denominada ‘classe social’, estudando-a como um fato e não como resultado da ação 

dos homens” (CHAUÍ, 2008, p. 76). A ideologia burguesa em sua versão neoliberal produziu 

ideias como à naturalização das desigualdades entre os homens em relação principalmente aos 

talentos, o que induz crenças entre as pessoas, que passam a assumir inclusive a total 

responsabilidade pelas dificuldades objetivas que enfrentam na sua relação com os 

empregadores, por exemplo, (ibid.). 

A primeira manifestação com efeitos práticos dos TTs neoliberais foi na influência 

sobre os dirigentes da ditadura Pinochet no Chile dos anos 1970, após a deposição do governo 

democraticamente eleito de Salvador Allende. Nesse ambiente fechado à democracia, com 

supressão de direitos civis e políticos, foi feita a primeira experiência de implantação de um 

Estado neoliberal, com a assistência de economistas que haviam sido treinados nos Estados 

Unidos, mais particularmente na Escola de Chicago, onde funcionava um ativo TT, 

reconhecido pela participação de um dos fundadores do neoliberalismo, Milton Friedman 

(ANDERSON, 1995; HARVEY, 2005).  

Os TTs neoliberais tiveram, desde o início desse movimento, o apoio financeiro de 

diversas organizações capitalistas, por exemplo, na própria convenção inaugural de Mont 

Pèlerin houve apoio de fundos do Banco da Inglaterra, do Willian Volker Fund dos EUA e do 

Institute Universitaire de Hautes Ètudes de Genebra, entre outros. Havia, dentre os 

financiadores de TTs, empresários preocupados com o avanço das políticas intervencionistas 

do Estado. Assim, os TTs cresceram e se articularam mundialmente, a partir dos primeiros 

exemplos europeus como o IEA (Institute of Economic Affairs), no Reino Unido, criado por 
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Anthony Fisher, em 1955, com o principal objetivo de conquistar adeptos no meio acadêmico, 

introduzindo a ideologia neoliberal para os futuros políticos e formadores de opinião, através 

de debates onde seus representantes se posicionavam contra as ideias keynesianas
7
 e outras 

que propunham políticas de intervenção do Estado na economia ou políticas redistributivas 

(GROS, 2008, pp. 7-9). Outros TTs que se destacaram foram o CPS (Centre for Policy 

Studies) formado no Partido Conservador; o ASI (Adam Smith Institute) que passou a se 

especializar nos processos de privatização e, mais tarde, aconselhou governos dos recém-

criados Estados capitalistas das ex-repúblicas comunistas, no leste da Europa. Os TTs 

contribuíram para o fortalecimento de correntes teóricas como a Teoria da Escolha Pública, 

ou Teoria da Escolha Racional de James Buchanam, que teve grande influência no 

desenvolvimento da já mencionada NPM. 

Os TTs ganharam destaque através da notoriedade crescente dos seus membros, vários 

deles ganhadores de prêmios Nobel, como Milton Friedman, Hayek e James Buchanam, por 

exemplo. Essa notoriedade fortaleceu os centros de produção do saber que estavam associados 

aos TTs, transformando-os em polos de articulação de estratégias internacionais de difusão do 

pensamento neoliberal, como no já citado caso chileno e em vários outros países, cujas elites 

frequentavam estes centros. No caso brasileiro, é citada a participação de uma geração de 

economistas que foram formados nesses centros e que assumiram posições chave nos 

departamentos de Economia de Universidades de destaque, sendo um marcante exemplo o de 

Pedro Malan─ que viria a ser Ministro da Fazenda durante o período da reforma do Estado 

dos anos 1990─ na PUC do Rio de Janeiro (DEZALAY e GARTH, 2000). Em uma geração 

anterior, o ex-ministro Delfin Neto também teria feito o mesmo percurso acadêmico, nesse 

caso tendo como base a Escola de Economia da USP (ibid.). 

Nos Estados Unidos, além de centros de saber já mencionados como a escola de 

Chicago, base acadêmica de Milton Friedman, destacaram-se como TTs a Heritage 

Foundation, que participou da formulação do programa de governo de Ronald Reagan; a 

Foundation For Economic Education criada por professores das universidades americanas de 

Yale e Columbia e pelo jornalista Henry Hazlitt, com apoio de vários influentes diretores de 

                                                             
7 O Barão inglês John Maynard Keynes foi autor da obra Teoria geral do emprego, do juro e da moeda de onde 

saíram as propostas de política econômica que ficaram conhecidas no Reino Unido como Middle Way (meio 

caminho) (Gros, 2008, p. 5), por conter ideias de intervenção na economia, mas dentro de uma ordem capitalista. 

As ideias de Keynes ou ideias keynesianas foram aplicadas no New Deal, plano econômico levado a efeito nos 

EUA, pelo Presidente Roosevelt como reação à crise econômica dos anos 1930 e que foi a base do modelo 

keynesiano / fordista do pós-guerra. 
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grandes empresas (como GM e B. F, Goodrich) e assessoria técnica de um dos fundadores da 

sociedade de Mont Pèlerin, Ludwig von Mises
8
; a Intercollegiate Society of Individualists 

(ISI) com grande penetração nos campi universitários estadunidenses para a divulgação de 

literatura neoliberal. 

Atualmente o número de TTs neoliberais
9
 é da ordem de mil organizações, somente 

nos Estados Unidos; a maior parte sustentada por doações milionárias de empresas e 

fundações privadas, que teriam chegado à casa dos 900 milhões de dólares por ano, nos 

Estados Unidos dos anos 1970 (HARVEY, 2005, p. 53). Esse denso movimento intelectual, 

gestado durante décadas, seria fundamental para a virada neoliberal dos anos 1970 e para a 

sustentação dessa ideologia até os dias de hoje. 

A aceitação das ideias neoliberais pelo conjunto da sociedade, e suas consequências 

práticas, dar-se-iam por processos diferentes nos casos dos Estados Unidos, do Reino Unido e 

no Brasil, dados os diferentes elementos culturais e históricos envolvidos. Nos Estados unidos 

a ideologia neoliberal forjada nos TTs buscou habilmente encontrar uma bandeira popular 

amplamente aceita, como foi o caso do apelo para a “liberdade individual”, para conseguir 

penetrar no senso comum e obter apoio votante (ibid. pp. 50-54). A recuperação da cidade de 

Nova Iorque, após a falência de sua prefeitura em 1975, usando métodos gerenciais derivados 

da doutrina neoliberal, forneceu um exemplo prático de ampla visibilidade na conquista de 

apoios para a causa. A ideia aí foi usar a privatização de serviços públicos com redução da 

participação direta do Estado como promotor de bem estar social, assim como o 

redirecionamento dos investimentos públicos para criar infraestrutura para os negócios 

privados. Gerar um clima favorável para os negócios criou um forte movimento de 

revitalização capitalista, transformando a cidade num produto acima de tudo, até do interesse 

público democraticamente representado (ibid., pp. 55-57). 

O consentimento popular para a implantação das ideias neoliberais na Grã Bretanha 

ocorreu de forma bem diferente que nos Estados Unidos. Havia tradições culturais e políticas 

diversas. Na Grã Bretanha “não há direita cristã a que se dirigir e mobilizar uma maioria 

moral” (HARVEY, 2005, p. 65). Os sindicatos eram fortes e o partido trabalhista “foi 

                                                             
8 Von Mises havia migrado para os Estados Unidos nos anos 1940 e Friedrich Von Hayek também migraria para 

esse país e teria grande papel no fortalecimento dos seus TTs a partir dos anos 1950. 

9 Cabe ressaltar que existem TTs de outra natureza que não a ideológica. Há TTs que desenvolvem trabalhos de 

desenvolvimento de tecnologia, por exemplo.  
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construído em larga medida como instrumento do poder da classe trabalhadora”. Conforme já 

mencionado, a estrutura do Estado de bem estar social era muito mais robusta e extensa do 

que no caso dos Estados Unidos, além da amplitude da atividade estatal compreender vários 

setores como energia (carvão), aço e montadoras de automóveis, somadas às já aludidas 

participações intensas no setor de saúde e transportes públicos. “As solidariedades sociais 

construídas pelo movimento sindical e a governança municipal tinham clara prioridade” 

(HARVEY, 2005, p. 65). O consentimento popular para a virada neoliberal foi alcançado em 

meio a uma crise profunda na economia, manifestada principalmente por uma inflação que 

beirava os 26%, pela irrupção de greves sem precedentes no meio das empresas públicas, pela 

disputa por reposições do poder aquisitivo, num quadro de estagnação do crescimento 

econômico e de taxas elevadas de desemprego (chegando a um milhão de pessoas). Esse 

quadro enfraqueceu a posição dos sindicatos e do partido trabalhista, permitindo o ataque da 

mídia e a ascensão do partido conservador e seu projeto neoliberal, liderado pela primeira 

ministra Margaret Thatcher em 1979. “A primeira ministra forjou o consentimento mediante o 

cultivo de uma classe media que adorava os prazeres da casa própria, da propriedade privada 

em geral, do individualismo e da liberação das oportunidades de empreendimento” (ibid. 

p.71).  

David Harvey vê os anos 1978-1980 “como um ponto de ruptura revolucionário na 

história social e econômica do mundo” (ibid., p. 11). O início da liberalização econômica da 

China, combinado com o resgate da obscuridade, e a adoção “como diretriz central do 

pensamento e da administração econômicos da doutrina que respondia pelo nome de 

“neoliberalismo”, pelo americano Paul Volcker
10

 e pela recém-eleita primeira ministra 

Margaret Thatcher do Reino Unido, trariam grandes transformações para a economia mundial 

(ibid., pp. 11 e 12). Como já foi esboçado acima, essa doutrina defende, de uma forma geral, 

que as forças do mercado devem ser liberadas e que o governo deve se ocupar tão somente de 

proporcionar a criação dos mercados onde estes ainda não existirem. No Estado neoliberal, 

cabe aos governos, em primeiro lugar zelar pelo bom funcionamento dos mercados, “se 

necessário pela força”, e também assegurar a defesa militar, a polícia e o aparato de emissão 

de leis e garantia de sua execução (HARVEY, 2005, p. 12). Uma das premissas da doutrina é 

a de que “o Estado possivelmente não possui informações suficientes para entender os sinais 

                                                             
10 Paul Volcker foi presidente do Banco Central americano (FED) no governo do presidente Ronald Reagan 
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do mercado (preços) e que poderosos grupos de interesse inevitavelmente vão distorcer e 

viciar as intervenções do Estado (particularmente nas democracias) em seu favor” (ibid.). 

O ambiente favorável às ideias da sociedade de Mont Pèlerin se estabeleceu quando as 

taxas de acumulação de lucro entraram em decadência o que se refletiu, por exemplo, na 

parcela dos ativos detida pelo 1% mais rico dos Estados Unidos, que passou de 36% em 1965 

para 22% em 1975 (ibid., pp. 25-26). Ao mesmo tempo o crescimento econômico despencou 

de uma média de 4,4% entre 1960 e 1968 para 2,4% na década seguinte (GURGEL, 2003, p. 

113). O mesmo quadro ocorria na Europa, no Japão e no conjunto dos países da OCDE 

(ibid.). Ou seja, estava instalada uma crise no capitalismo mundial, sincrônica e em uma 

relação dialética com a crise do Estado. 

Na primeira onda das reformas neoliberais, o Estado intervencionista foi considerado 

como o grande vilão. As elites econômicas atribuíam ao desequilíbrio das contas do Estado de 

bem estar social pelo quadro de inflação alta (a inflação alcançara a casa dos dois dígitos tanto 

na Europa, quanto nos Estados Unidos) e a intervenção keynesiana como inibidora das forças 

do mercado (HARVEY, 2005, p. 30). Havia, entretanto, na base dessa crise, uma combinação 

entre a crise do Estado e a crise do capitalismo, esse último enfrentando uma 

superacumulação formada no período pós-guerra, o que se refletia em estagnação pela relativa 

inelasticidade
11

 da demanda nas classes de renda mais alta, ou seja, uma saturação do 

consumo (GURGEL, 2003, p. 111).  

Os resultados do governo Thatcher no Reino Unido revelam que a ideologia neoliberal 

havia logrado êxito na propagação da ilusão de prosperidade associada ao empreendimento 

capitalista. O custo da estabilidade econômica foi traduzido em altas taxas de desemprego, da 

ordem de 10%, altas taxas de juros, venda maciça de empresas estatais e a privatização de 

serviços públicos. “O efeito geral, em apenas dez anos, foi transformar o Reino Unido num 

país de salários relativamente baixos, com uma força de trabalho relativamente obediente” 

(ibid., p. 69). O resultado positivo desse período foi a erradicação da inflação. Ao lado desse 

                                                             
11 A inelasticidade significa a ausência de variação positiva da demanda por um estímulo de preço, por exemplo. 

Um produto apresenta demanda inelástica quando a procura por esse produto varia pouco quando é feita uma 

redução de preços. No caso do texto a inelasticidade é representada por uma saturação no consumo de bens por 

haver uma acumulação de riqueza entre as camadas mais abastadas da população, que passam, a partir de certo 

ponto, a estar abastecidas dos referidos bens. Ao mesmo tempo, a mesma concentração produz uma grande 

proporção de consumidores sem renda suficiente para sustentar o crescimento do mercado. 
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efeito positivo, houve uma retomada da acumulação de riqueza com a participação na renda 

nacional, do 1% mais rico da população, subindo de 6,5% para 13%. 

Nos Estados Unidos havia outros objetivos para as reformas conservadoras, além do 

estímulo ao crescimento e o combate à inflação. O combate ao comunismo internacional, 

representado por uma grande corrida armamentista contra a União Soviética produziria dois 

efeitos principais: um grande déficit público e a precipitação da queda da União Soviética, 

com importantes desdobramentos para os próximos passos do avanço da ideologia neoliberal 

pelo mundo (ANDERSON, 1995, p. 2). Apesar da indisciplina orçamentária no Governo 

Reagan, representada por esse “keynesianismo militar disfarçado”, houve a tentativa de 

estímulo ao crescimento pela redução dos impostos para os mais ricos, enfraquecimento do 

movimento sindical, redução dos salários médios e simultânea recuperação da concentração 

da riqueza capitalista, com o 1% mais rico voltando a deter 15% da renda nacional, contra os 

8% do período de crise.  

Mesmo com todos esses resultados, houve um decepcionante crescimento econômico 

no período nas economias centrais, explicado por Perry Anderson pela concentração dos 

lucros na atividade especulativa, que ganhara atratividade com as medidas 

desregulamentadoras dos mercados financeiros, aplicadas pelos governos neoliberais e que 

viria a ser um componente importante para o desencadeamento da crise no final da primeira 

década do século XXI; “a taxa de crescimento médio dos países de capitalismo avançado de 

caiu de 5.5% em 1960, para 2.9% nos anos 80” (ibid., p. 4).  

“Thatcher e Reagan colocaram-se a frente de um movimento de classe determinado a 

restaurar seu poder” (HARVEY, 2005, p. 73). O resultado desse primeiro período de 

estabelecimento dos Estados neoliberais no Reino Unido e nos Estados Unidos seria um 

legado de restrições, das quais os sucessores Blair e Clinton, embora opositores políticos, não 

conseguiram se desvencilhar. Tal quadro, somado à queda da União Soviética e a experiências 

de caráter estritamente neoliberal, como na Austrália e Nova Zelândia ou liberalizantes, como 

na China, abriu espaço para uma segunda onda neoliberal, esta de caráter hegemônico, 

envolvendo os países que já haviam adotado esses preceitos e outros que haviam resistido à 

primeira onda, como a Suécia e outros países com governos politicamente posicionados à 

esquerda do espectro político, como a França (ANDERSON, 1995, p. 4; HARVEY, 2005, pp. 

11 E 72). 
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Na prática, a consolidação do neoliberalismo se dá com o auxílio de um sistema de 

pressões políticas orientadas pelo conjunto de recomendações de agências internacionais de 

financiamento e desenvolvimento que atuavam segundo o chamado consenso de 

Washington
12

, que reunia os principais órgãos multilaterais de desenvolvimento econômico e 

financiamento, como o FMI, o Banco Mundial, a OMC, todos contando em suas fileiras com 

economistas formados em escolas dominadas pelos TTs neoliberais (HARVEY, 2005, p. 

102). A situação de endividamento e instabilidade econômica de um grande número de países 

os colocava em situação de fragilidade na negociação com as agências de financiamento 

aludidas, e a imposição do receituário neoliberal passou a ser uma rotina nas negociações de 

empréstimos para esses países (BOZEMAN, 2007, p.75). 

Na APU do Reino Unido, a primeira onda neoliberal, no Governo Thatcher, como 

acima foi descrita, promoveu uma mudança focada na redução dos custos e aumento da 

eficiência, com vistas a atender aos apelos dos pagadores de tributos que se revoltaram contra 

a crescente cobrança de impostos, num cenário de retornos relativamente baixos em termos de 

serviços públicos (ABRUCIO, 2005, p. 176). O novo estilo de administração passou a ser 

chamado de gerencialismo (managerialism em inglês) e o foco passou a ser voltado para 

controles gerenciais e financeiros, com a adoção de objetivos por funcionário, integrados aos 

objetivos organizacionais (gestão por objetivos) e os correspondentes indicadores (ibid., 

p.183). Para se atingir esses objetivos foram introduzidas técnicas gerenciais trazidas da 

gestão empresarial, como avaliação de desempenho, controle orçamentário, descentralização 

administrativa com aumento de poder discricionário para os gerentes (ibid.). 

Nos Estados Unidos, a primeira onda neoliberal, no governo Reagan, não conseguiu 

penetrar tão incisivamente na APU. A tradicional descentralização do Estado federativo 

estadunidense impediu que programas reformistas fossem dirigidos desde o governo central 

(ibid., p. 180). O efeito direto das reformas foi a redução de repasses aos estados e municípios 

e cortes nos programas sociais, provocando uma escassez relativa de recursos para os 

governos estaduais e locais, levando a medidas adaptativas e programas isolados para fazer 

frente ao aludido quadro orçamentário restritivo (ibid., p. 182). 

                                                             
12 Conjunto de Recomendações para reformas difundidas por órgãos internacionais, como o Banco Mundial e o 

FMI, com o fito de produzir o controle de déficit público e promover a desregulamentação das economias 

capitalistas, especialmente focando as economias periféricas.  
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Na segunda onda neoliberal que sucedeu os períodos de Thatcher e Reagan, a 

ideologia neoliberal assume o caráter de hegemonia; no Reino Unido o modelo gerencialista 

puro passa por transformações devido às críticas recebidas, e se transforma no sentido do 

atendimento ao consumidor (movimento que recebeu o nome de consumerismo), a TQM 

passa a ganhar ainda mais destaque como ferramenta útil para melhorar o desempenho da 

APU, a competição entre organizações do setor público é incentivada, são lançadas as 

Citizen’s Charts “que correspondem a um sistema de avaliação de desempenho 

organizacional de acordo com dados recolhidos junto aos consumidores” (ABRUCIO, 2005, 

p. 186).  

Nos Estados Unidos é lançado o já referido livro Reinventando o governo de David 

Osborne e Ted Gaebler, reunindo experiências dos governos subnacionais e suas estratégias 

inovadoras para fazer frente às restrições de orçamento já apontadas e outras experiências 

práticas na APU da era neoliberal, no mundo. O conjunto de propostas contidas nesse livro 

enquadrou-se no conceito da NPM ou New Public Management, termo que já vinha sendo 

adotado na reforma inglesa, ou Whitehall Reform. O livro Osborne e Gaebler passou a ser 

adotado como uma das referências no plano de Governo de Bill Clinton e a NPM assumiu 

importância na APU de muitos países do mundo, inclusive influindo na reforma do Estado no 

caso brasileiro. 

Para entender como as reformas de inspiração neoliberal foram parcialmente 

assimiladas na reforma do Estado brasileiro e, por consequência, como os conhecimentos 

gerenciais passaram a migrar das empresas para a APU brasileira, foi adotada uma rápida 

retrospectiva histórica da formação do Estado brasileiro desde a sua origem até o momento da 

adoção de métodos gerencialistas. 

O período da História do Brasil que precede 1808 é caracterizado por um estágio 

incipiente da organização da APU, devido à condição de colônia que implicava uma grande 

concentração do poder na metrópole, esta apenas preocupada em garantir a posse do território 

e a eficácia do regime de exploração mercantil de sua colônia ultramarina (LUSTOSA-DA-

COSTA, 2010a, p. 84). 

A vinda da família real para o Brasil em 1808 proporcionou o início de um processo 

de estruturação do que viria a ser o Estado brasileiro, transplantado em grande parte a 

estrutura da metrópole, o que acabou por fornecer as bases burocráticas para a formação do 

Estado Nacional independente, que ocorreria em 1822 (ibid. pp 86 e 87).  O período do 
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império foi iniciado com a utilização do aparato deixado pelo Rei de Portugal, que retornara à 

metrópole. O Imperador concentrava muitos poderes, inclusive aquele “misterioso” poder de 

nomeação, como diria Bourdieu (BOURDIEU, 1994, p. 10), que se aplicava ao seu conselho 

executivo e também aos ministros e a parte do legislativo composta pelos senadores 

(MENDES, GURGEL e LUSTOSA-DA-COSTA, 2012, pp. 6-7).  

Após um período imperial de 67 anos, marcado pela concentração do poder, o início 

da República introduz alguma complexidade ao campo burocrático, pela instituição do 

federalismo e a separação mais nítida entre os poderes (ibid.). 

A revolução ocorrida em 1930, encabeçada por Getúlio Vargas, é o resultado da 

exaustão do sistema político que vigorava desde o império. Esse movimento desencadeia 

“uma revolução dentro da ordem”, como diria Florestan Fernandes, em que a classe 

dominante resolve, por intermédio do poder do Estado, a um só tempo controlar o movimento 

sindical que já tomava corpo, e iniciar um processo de modernização tecnológica que 

permitisse a inserção do país no processo de evolução da economia internacional, sem, 

contudo, alterar a situação de dependência que esta economia vivia em relação aos países 

ocidentais desenvolvidos (FLORESTAN-FERNANDES, 2005, pp. 280-281). A APU e o 

campo burocrático foram diretamente afetados pelas transformações originadas por esse 

movimento revolucionário, especialmente as relativas à profissionalização do serviço público, 

promovidas pelo DASP
13

, e a sincrônica reorganização da APU através de métodos racionais, 

inspirados no modelo burocrático descrito por Weber. Alguns ministérios foram criados para 

atender às novas demandas como o do Trabalho e da Indústria e Comércio, e houve a criação 

de várias empresas estatais, algumas delas hoje privatizadas, como CSN (Companhia 

Siderúrgica Nacional) e Vale do Rio Doce (LUSTOSA-DA-COSTA, 2010a, pp. 96-97).  

No governo de Juscelino Kubitschek, entre 1956 e 1960, o campo burocrático foi 

“contornado” em seu núcleo, a administração direta, tendo em vista a necessidade de se obter 

eficácia antes de qualquer outra coisa. O campo político agiu concentrando os investimentos 

no que seriam os grupos de trabalho situados na administração indireta (autarquias e empresas 

públicas), devido à maior facilidade de contratação e remuneração dos técnicos necessários 

                                                             
13 DASP - Departamento Administrativo do Serviço Público, criado em 1938 com a missão de definir e executar 

a política para o pessoal civil, inclusive admissão mediante concurso público e a capacitação técnica do 

funcionalismo, promover a racionalização de métodos do serviço público e elaborar o orçamento da União 
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para execução da ampla agenda de projetos, incluindo a construção da nova capital (ibid., pp. 

100-101). 

O governo seguinte, que fecha este período, não produziu grande impacto na APU, 

embora tenha havido grande agitação do campo político, devido às propostas “heterodoxas” 

do governo Goulart, após a renúncia de Jânio Quadros, e finalmente a deposição de Goulart 

pelo golpe militar de 1964 (MENDES, GURGEL e LUSTOSA-DA-COSTA, 2012, p. 7). 

O período da modernização autoritária, entre 1964 e 1989, traz como movimento 

principal no campo burocrático aquele representado pelas medidas contidas no decreto lei nº 

200 de 1967, e pela concentração de poder no executivo federal, principalmente após o 

recrudescimento do regime da ditadura militar, com a decretação do AI 5 
14

, em 1968. O DL 

200/67 “consistia em uma espécie de lei orgânica da APU, fixando princípios, estabelecendo 

conceitos, balizando estruturas e determinando providências” (LUSTOSA-DA-COSTA, 

2010a, p. 103). Esse decreto era ambicioso no sentido de procurar redesenhar a estrutura 

organizacional da administração pública, incluindo a administração direta e indireta. 

A Coordenação desta reforma administrativa ficou a Cargo da SEMOR
15

 e do DASP, 

este último concentrado apenas nos recursos humanos. Foram feitos importantes estudos de 

racionalização dos processos da APU, buscando melhorar a eficiência e eficácia do serviço 

público, porém o resultado desse esforço foi muito pequeno em relação às pretensões iniciais. 

A administração indireta passou a ser utilizada como fonte de recrutamento, prescindindo-se 

de concurso público. Entre as sequelas não previstas dessa tentativa de reforma pode-se 

destacar o grande número de funcionários contratados sem concurso para a administração 

direta que depois viriam a se transformar em funcionários estatutários por força da 

Constituição Federal de 1988, acrescentando um valor alto ao passivo da União (MENDES, 

GURGEL e LUSTOSA-DA-COSTA, 2012, p.7). 

As mais recentes reformas do Estado brasileiro têm início nos anos 1990, em primeiro 

lugar através de uma açodada experiência empreendida pelo governo de curta duração do 

Presidente Fernando Collor de Mello, entre 1990 e 1992. Alinhada com o consenso de 

Washington (PAULA, 2005, p. 125), e influenciada, portanto, pelo ideário neoliberal, essa 

                                                             
14 AI 5- ato institucional número 5: um dos instrumentos de exceção utilizados pela ditadura militar para 

governar o país. 

15 SEMOR – Secretaria de Modernização e Reforma Administrativa; 
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reforma foi comparável a uma “[...] empresa de desmantelamento do setor público [...] que 

desarticulou as estruturas encarregadas de operar políticas compensatórias e em nada 

contribuiu para a garantia de direitos civis ou direitos sociais básicos” (LUSTOSA-DA-

COSTA, 2010a, p. 115).  

O governo Collor foi breve e as medidas de reforma do Estado acabaram não 

progredindo, ou mesmo refluindo. Seu sucessor, Itamar Franco cumpriu um mandato 

complementar, com tímida atuação quanto a reformas (ibid. p. 116). 

O governo de Fernando Henrique Cardoso é inaugurado em um singular ambiente de 

estabilização econômica em curso, atribuída em boa parte ao Plano de Estabilização da equipe 

econômica chefiada pelo próprio FHC, como ministro da Fazenda do governo antecessor. 

Como parte da agenda do novo governo figurava a reforma do Estado, sendo esta colocada 

sob o comando do Ministro Bresser Pereira, encarregado do MARE. Em 1995 Bresser Pereira 

lança o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE).   

Tomando-se como base o modelo descritivo proposto por Christopher Pollitt que 

aborda o cenário das reformas na APU (POLLITT e BOUCKAERT, 2004, p. 66), onde existe 

um ponto de partida (alfa), uma trajetória e um ponto almejado (ômega), pode-se dizer que o 

PDRAE se enquadrava neste modelo. Havia uma razoável descrição do quadro de partida, 

embora alguns comentadores argumentem que as premissas então assumidas eram de certa 

forma, discutíveis, dado que o “plano partia da premissa principal de que a crise latino- 

americana era uma crise de Estado” (LUSTOSA-DA-COSTA, 2010a, p. 160; GURGEL, 

2003, pp. 111-118).  

O ponto de chegada da reforma proposta pelo PDRAE (ômega do modelo de Pollitt) 

também é razoavelmente claro e coerente com as premissas assumidas. Se tomarmos mais 

uma vez a classificação de Pollitt, a proposta do PDRAE não pode ser considerada como o 

modelo NPM puro, aquele que existiria apenas em teoria e que é a expressão do pensamento 

de direita, ou seja, um modelo de liberalismo clássico que prevê o estado mínimo, apenas com 

as funções que o setor privado não tivesse capacidade para ou vontade de assumir 
16

. As 

                                                             
16 Margareth Thatcher e Ronald Reagan teriam flertado como esse modelo com que tanto se identificavam 

ideologicamente (POLLIT e BOUCKAERT, 2004, p.98). 
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propostas contidas no PDRAE estariam mais próximas daquelas de certos países que 

adotaram a NPM, como o Reino Unido, por exemplo.  

As propostas do PDRAE (o seu ômega) poderiam ser assim sintetizadas: ajustamento 

fiscal duradouro; reformas econômicas orientadas para o mercado, que, acompanhadas de 

uma política industrial e tecnológica, garantissem a concorrência interna e criassem condições 

para o enfrentamento da competição internacional; a reforma da previdência Social; A 

inovação dos instrumentos de política social, proporcionando maior abrangência e 

promovendo melhor qualidade para os serviços sociais; a reforma do aparelho do Estado, com 

vistas a aumentar sua governança, ou seja, sua capacidade de implementar de forma eficiente 

políticas públicas (MARE, 1995, p. 11). 

Havia uma proposta textual no PDRAE de adotar a APU gerencial em substituição a 

APU burocrática, como já mencionado, com a visão de que a reforma administrativa 

propugnada seria mais compatível com o capitalismo contemporâneo (BRESSER-PEREIRA, 

1996, p. 6).  

As ideias importadas da administração privada mais frequentemente citadas pelos 

autores que escrevem sobre reforma do Estado são a adoção do sistema de avaliação de 

desempenho através de metas; aumento da autonomia dos gerentes; flexibilização das normas 

que regem a relação de trabalho, aumentando a liberdade de o contratante demitir o contratado 

segundo critérios de desempenho; descentralização da administração; estímulo à competição 

entre agentes em situação equivalente; ênfase na redução de custos e na resposta ao cliente 

(POLLITT e BOUCKAERT, 2004; DENHARDT, 2012; PETERS 1997).   

Como trajetória para execução do plano, o PDRAE escolheu um desenho que talvez 

possa ter sido uma das razões para as dificuldades que viriam a acontecer. A começar pela 

forma de concepção e aplicação da solução, do topo para a base (top-down) (POLLITT e 

BOUCKAERT, 2004, p. 94), depois pelas dificuldades jurídicas que ficaram nítidas no 

primeiro momento, exigindo de saída projetos de emenda constitucional para dar início à 

implementação do plano, em toda sua profundidade.  

O PDRAE propôs uma mudança em parte da estrutura organizacional do Estado, que 

passaria a ser composta por:  

- Preservação da estrutura central ou estratégica, atuando em moldes não muito 

diversos da burocracia tradicional, sendo formada por servidores públicos estatutários 
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encarregados de formular, supervisionar e avaliar a implementação de políticas 

públicas. Esse núcleo era formado pela cúpula dos três poderes da República e o 

Ministério Público, incluindo no caso do executivo os ministros e os secretários 

executivos dos ministérios
17

 (PAULA, 2005);  

- Manutenção de um nível descentralizado de atuação onde seriam posicionados os 

servidores também estatutários, responsáveis pela execução das políticas e das 

atividades exclusivas do Estado, como a polícia, regulamentação, fiscalização, 

fomento e seguridade social básica; 

 - Criação de um nível de funções não exclusivas do Estado. Nesse nível estariam os 

serviços que seriam prestados por organizações estatais ou organizações sociais não 

estatais, sob a supervisão do Estado, através de contratos, não envolvendo servidores 

públicos; 

- Privatização da produção de bens e serviços para o mercado, ou seja, todas as 

empresas estatais encarregadas desses serviços deveriam ser privatizadas. 

Essa configuração organizacional impunha grandes mudanças do ponto de vista legal, 

uma vez que a Constituição Federal, promulgada em 1988, havia transformado muitos cargos 

anteriormente regidos por legislação equivalente à da inciativa privada em cargos públicos 

estatutários. Na nova configuração proposta, apenas o núcleo estratégico e as funções 

exclusivas do Estado seriam desempenhadas por servidores, os outros cargos seriam 

transformados em empregos públicos─ para os novos funcionários que ingressassem a partir 

da reforma─ submetidos à legislação muito semelhante ao das empresas privadas, com 

possibilidade de pagamento variável, demissão por simples baixo desempenho ou por 

questões de orçamento (excesso de quadros), teto de remuneração para todos os funcionários, 

servidores estatutários ou no regime de emprego público. 

A execução das políticas públicas que pertencia às autarquias passaria a ser realizada 

por agências executivas, num processo de transição por adesão, onde a autarquia seria 

transformada em agência executiva através de um contrato de gestão, com a responsabilidade 

dos dirigentes, sendo medida através de metas negociadas, por período.  

                                                             
17 No governo FHC havia dois colegiados que formulavam e avaliavam as políticas e ações governamentais, um 

formado por ministros e câmaras setoriais de suas áreas, coordenados pelo chefe da casa civil e outro colegiado 

formado pelos secretários executivos dos ministérios, chefiados pelo sub-chefe da casa civil da presidência da 

república. 
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Houve duas emendas constitucionais para promover as mudanças necessárias, as ECs 

nº 19 e 20 de 1998. Essas emendas tornaram possível a flexibilização das regras para 

demissão dos funcionários estatutários, incluíram o termo emprego público na constituição, 

estipularam teto para os salários, modificaram o sistema de previdência dos funcionários, 

criaram a possibilidade de transformação de fundações públicas e autarquias em agências 

executivas através de contratos de gestão. 

A reforma proposta pelo PDRAE não teve os resultados esperados, segundo os 

comentadores, devido a alguns fatores, entre os quais a ênfase exagerada na redução de 

custos, baseada na redução do quadro de funcionários e redução de salários e vantagens, ao 

invés de uma abordagem mais substantiva, visando à melhora da efetividade, ou seja, do 

impacto das políticas públicas para a sociedade e para o cidadão (ABRUCIO, 2010, pp. 62-

63). 

Houve resistência da equipe econômica do próprio governo FHC ao plano, pelo temor 

em perder o controle sobre os gastos dos órgãos como consequência da maior autonomia das 

agências executivas. Além dessa resistência havia também a resistência de setores do 

parlamento que temiam perder a influência sobre a burocracia em termos de manipulação de 

verbas e cargos públicos, se houvesse a maior transparência promovida pelos novos sistemas 

de avaliação (ibid.). 

Um resultado da aludida reforma foi a “cultura gerencial” que permanece 

apresentando manifestações nos programas de gestão e prêmios de qualidade e inovação não 

só em nível federal, mas principalmente no nível local, através dos programas das Escolas de 

Governo existentes nas unidades da Federação, algumas delas aderentes aos programas de 

gestão pela qualidade desde as primeiras iniciativas do MARE, no programa QPAP, em 1996. 

A adesão à cultura gerencial resultante da reforma do Estado dos anos 1990 abre 

espaço para maior participação, principalmente no nível local─ nas prefeituras e governos 

estaduais─ de consultorias privadas atuando junto aos chefes de executivo, na elaboração de 

programas de gestão. Vários consultores do setor privado têm dado depoimentos à imprensa e 

nos seus sítios na internet sobre contratos com o setor público, onde a demanda são projetos 

associados à gestão pública. Ao que tudo indica, existe um quadro de referências 

relativamente pobre e de histórico recente na maioria dos casos, ou seja, os consultores 

envolvidos nesses projetos têm mais experiência em gestão privada do que em gestão pública. 

Existem exceções a essa regra representadas pelas consultorias com longa tradição de atuação 
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em setor público, geralmente ligadas ao meio acadêmico. Esse assunto será abordado na 

pesquisa de campo, mais adiante. 

Uma herança concreta deixada pela reforma do Estado dos anos 1990 pode ser 

representada nos programas de modernização da gestão, ainda em andamento nos governos 

estaduais e locais, sob a coordenação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

como o PNAGE- Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento 

dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal. Este programa atua com financiamento de 

agências multilaterais como o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e promove a 

continuidade da cultura gerencialista nos estados, como se pode constatar na pesquisa de 

campo feita no estado do Rio de Janeiro. 

A execução de programas como o aludido no parágrafo anterior é geralmente realizada 

com o auxílio de consultorias privadas, que correspondem a um dos canais de migração de 

conhecimentos de que tratamos nesse trabalho. Esses consultores atuam junto aos gestores 

públicos, esses contratados dentro de um perfil adequado (segundo canal de migração de 

conhecimentos) e treinados em escolas de governo com a finalidade de elaborar políticas 

públicas e modernizar a gestão. E assim essas escolas atuam como um terceiro canal de 

migração.  

A seguir, no próximo capítulo, serão examinados, em maior detalhe, os conhecimentos 

e abordagens que são migrados da gestão de empresas para a APU, fazendo-se um percurso 

histórico da construção da NPM, procurando expor os problemas de adequabilidade desta 

doutrina gerencial à missão do Gestor Público, tendo como referência o conceito de valor 

público confrontado ao valor privado. 
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Capítulo III- Nova Gestão Pública (NPM) e Valor Público  

 

Este capítulo retomará a análise da NPM, suas origens e desdobramentos, na visão dos autores 

que estudam a reforma do Estado, adicionando-se a essa análise a discussão da capacidade de 

criação do valor público pelas doutrinas gerenciais, combinando principalmente as 

contribuições teóricas e empíricas de Mark Moore com a construção teórica de Barry 

Bozeman, que confronta o valor público com o individualismo econômico, um dos 

fundamentos da NPM. 

O interesse desse tópico para o presente trabalho está na dicotomia já mencionada 

entre o público e o privado. Essa dicotomia assume importância na medida em que métodos 

gerenciais desenvolvidos visando à criação de valor para empresas privadas são transpostos 

para a gestão pública, como resultado das reformas do Estado dos anos 1990 no Brasil, e seus 

antecedentes já descritos no capítulo anterior. 

A ideia nessa parte do trabalho é evidenciar, colocar luz sobre os conflitos que 

envolvem os dois conceitos: valor público e valor para o cliente ou valor privado.  A partir daí 

o conjunto de abordagens gerenciais da NPM será analisado. O meio para essa investigação 

será consultar as bases teóricas e algumas experiências de países que já superaram o 

paradigma gerencialista e desenvolveram portando um conteúdo crítico sobre este paradigma 

que ainda está presente na APU brasileira.  

Serão consultadas as origens da NPM e sua evolução em outros países, que serviram 

de referência para a reforma do Estado brasileiro. Em nível específico, será abordada uma das 

metodologias mais citadas pelos reformadores do Estado, a TQM, buscando revelar a relação 

dessa metodologia com a geração de valor público e a necessidade de adaptações para a sua 

aplicação na APU.  

Inicialmente é relevante trazer a questão da reforma do Estado conforme a visão de 

Mark Moore, segundo a qual todas as reformas seriam propostas visando uma melhoria do 

desempenho do setor público. Esta melhoria não dependeria exclusivamente de uma reforma 

nos métodos gerenciais, mas de uma combinação de reforma institucional e de métodos 

gerenciais. Moore chega a propor que o desempenho administrativo pode ser considerado 

como uma variável dependente e as estruturas institucionais como variável independente         
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(MOORE, 2002, p. 22). A reforma do Estado proposta pelo MARE no Brasil nos anos 1990, 

também abrangia essas duas dimensões, como já foi exposto. 

A compreensão da diferença existente entre gestão de empresas privadas e gestão de 

organizações públicas pode ser alcançada, pelo menos de uma forma geral, se forem 

abordados os objetivos que orientam essas duas modalidades de atividade gerencial. No caso 

da gestão de empresas, extrair uma primeira noção parece ser muito simples: a função dos 

gerentes de empresa é a geração de valor para o cliente, e com isso gerar lucros para os 

acionistas da empresa “produzindo produtos (ou serviços) que possam ser vendidos a clientes 

por preços que criam receitas acima dos custos de produção” (MOORE, 2002, p. 54). Já o 

caso da gestão das organizações públicas a criação de valor público, função principal dos 

gestores públicos, é muito mais difícil de medir e mesmo a definição de valor público é mais 

complexa. 

Antes da incursão no campo do valor público, convém fazer uma reflexão a respeito 

do conceito de valor, e para isso uma alternativa útil é buscar subsídios nas teorias que 

esclareçam melhor esse conceito. 

Segundo Bozeman, os filósofos foram os acadêmicos que mais deram atenção ao 

conceito de valor. “O valor é para os filósofos da Moral o que o mercado é para os 

economistas” (BOZEMAN, 2007, p. 114). A maioria dos filósofos veria o valor como um 

motivador de comportamentos que também permite julgamentos sobre o comportamento 

alheio, sendo o centro de deliberação sobre questões morais. 

Nem sempre se obtém consenso sobre os conceitos de valor. Pode haver significados 

diversos, como quando se fala valor no sentido de valorizar uma mercadoria, por exemplo: 

quanto vale esse produto? Nesse caso o conceito tem um significado mais específico e “não 

envolve aspectos cognitivo-emocionais complexos” como no caso de valores públicos. No 

conceito de valor que está sendo aplicado neste trabalho está implícita a premissa de que valor 

expressa um julgamento valorativo com base em informações do objeto e, além disso, outra 

premissa é a de que existem aspectos cognitivos e emocionais no valor (ibid., p. 115).  

Reações meramente emocionais, como raiva, indignação diante de uma catástrofe 

climática, por exemplo, são julgamentos com base em informações, mas não expressam 

valores. Assim como uma avaliação criteriosa, com base técnica a respeito de uma obra 

pública, é mais facilmente apreensível como um julgamento com base em informações 
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detalhadas do objeto, mas se não for combinada com algum conteúdo emocional ou afetivo, 

não expressa valor igualmente. A reação positiva à aprovação de uma política de quotas nas 

universidades por um militante progressista expressa um valor, pois há uma relação 

emocional com a causa e, ao mesmo tempo, uma avaliação criteriosa da política.  

Entre as características do Valor, Bozeman elenca: 

-A linguagem relativa a valor é gramaticalmente complexa envolvendo significados 

distintos para o verbo (valorizar), o adjetivo (valioso) e o substantivo (valor);              

- Os valores são escolhas dos indivíduos, e todos os indivíduos têm valores que 

estão em conflito uns com os outros; 

- Valores podem ser intrínsecos ou instrumentais; 

- Valores proporcionam razões para a ação e a escolha; 

- Os valores são baseados nas propriedades da coisa avaliada (BOZEMAN, 2007, p. 

116). 

São relevantes para a questão do valor público os conceitos de valor intrínseco e valor 

instrumental. Algo tem valor intrínseco quando tem valor em si mesmo como a segurança 

pública. A implantação de uma unidade de polícia pacificadora, em área até então dominada 

territorialmente por criminosos armados, expressa um valor instrumental, algo que representa 

um valor intrínseco é obtido por uma ação que tem valor instrumental. 

Nem sempre é simples para o formulador de políticas públicas lidar com a questão dos 

valores intrínsecos, devido a possibilidade não rara de haver conflitos entre os valores da 

comunidade atendida. Por exemplo, no campo econômico, a indústria automobilística 

representa um elevado número de empregos, e estimular essa atividade combina com valores 

como ter um baixo índice de desemprego em todo aquele agregado econômico. Por outro lado 

as cidades sofrem com a superlotação das vias públicas, o que sugere provavelmente um 

conflito entre a política de incentivo a esta indústria e a falta de incentivos para o transporte 

coletivo (ibid., p.121). 

A definição de valor público admite várias versões. De acordo com Barry Bozeman o 

valor público pode ser definido das seguintes formas:  

Os valores públicos de uma sociedade são consensos normativos sobre: direitos, 

benefícios e prerrogativas às quais os cidadãos fazem ou não jus; as obrigações dos 
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cidadãos para com a sociedade, para com o Estado, e entre Estado e sociedade e os 

princípios sob os quais devem ser baseadas a administração e as políticas públicas 

(BOZEMAN, 2007, p. 13). 

Há, portanto, uma multiplicidade de dimensões a respeito dos valores que uma 

sociedade elege consensualmente como valor público, ao mesmo tempo em que existe uma 

dependência entre o valor público e a sociedade que o elege. Decorre naturalmente daí que 

diferentes sociedades terão diferentes valores públicos sobre um mesmo tema. Bozeman cita o 

exemplo de sociedades que possuem valores públicos que admitem a discriminação de gênero 

ou racial. O valor público deve também ser diferenciado de opinião pública, esta muito mais 

efêmera, porém mais facilmente determinável através de pesquisas de opinião (BOZEMAN, 

2007, p. 14). Aqui se pode vislumbrar mais um ponto de diferenciação entre o valor público, 

que serve como referência para medir o desempenho de um gerente público e o valor privado, 

muitas vezes ligado à opinião que um segmento de mercado tem a respeito de um produto ou 

serviço. O valor privado é, nos termos de Bozeman, o valor econômico que corresponde ao 

“valor de troca de bens e serviços baseado em índices socialmente sancionados, especialmente 

unidades monetárias” (ibid., p.17). 

Os valores públicos estão relacionados, mas não se confundem com o interesse 

público. Segundo Bozeman, o interesse público é um ideal, enquanto os valores públicos têm 

conteúdos específicos e identificáveis. “O interesse público se refere aos impactos que melhor 

servem à sobrevivência e ao bem-estar, em longo prazo, de um coletivo social entendido 

como público” (ibid., p.12). O interesse público é um ideal, portanto não pode endossar uma 

política pública ou ação governamental, mas pode- se dizer que tal política ou ação parece ser 

a que melhor serve o interesse público. 

Mark Moore, reconhecido autor de trabalhos sobre valor público, propõe três 

definições: 

1.Valor público é a soma das satisfações individuais que são produzidas por um 

dado sistema social ou política pública. Este conceito se aplica bem às seguintes 

características: 

- Cada indivíduo é livre para definir valor nos seus próprios termos; 

- O processo de combinação dos indivíduos em uma sociedade mais ampla é tal que 

suas satisfações individuais são simplesmente somadas; 
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- Sob certas premissas, os mercados competitivos desempenham bem o papel de 

organizar o sistema produtivo para atingir importantes metas sociais; 

2. Valor Público é qualquer coisa que o poder público, legalmente constituído e 

atuando como agente da cidadania, declara como sendo um propósito a ser 

alcançado, usando os ativos e recursos do governo [...]. São propósitos que os 

servidores públicos têm por obrigação perseguir. Por exemplo: o desenvolvimento 

econômico, o atendimento médico universal, etc.. 

Características desta forma de conceituar: 

-O valor público é determinado coletivamente, através de algum processo político; 

- A avaliação coletiva não é a simples soma das avaliações individuais. É um acordo 

a que um corpo coletivo chega, sobre uma visão compartilhada; 

3. Valores públicos consistem em importantes propósitos, que aumentam o grau de 

satisfação individual e são desfrutados por membros de uma comunidade, não 

necessariamente obtidos por meio de mercados competitivos, mas por ações para as 

quais o governo é chamado a tomar parte para ajudar a atingi-los, dada a dificuldade 

dos mercados de atuarem bem nestes casos:  

- Quando há externalidades: a escolha de uma pessoa afeta o bem estar de outra 

(com a(s) qual (is)) a primeira não tem contato, nem meios de negociar; Ex: 

atividades que representem risco para o meio ambiente; 

- Há produção de bens essencialmente públicos, assim caracterizados: 

a) não se pode evitar facilmente o uso: por exemplo, pavimentação de uma rua (bem 

não exclusivo); 

b) O uso por uma pessoa não afeta a disponibilidade para outras: por exemplo, 

iluminação Pública (bem não rival);  

Do ponto de vista da coletividade, valor público pode também ser definido como: 

“Valor público consiste naqueles valores que os indivíduos e grupos voluntários de 

indivíduos associam com a condição social, além do bem estar individual, e cuja 

realização através da ação individual ou coletiva, é almejada ” (MOORE, 2005, pp. 

16-17).  

O comentário que se pode fazer é que a primeira definição é bem típica da visão 

neoliberal, partindo do indivíduo como referência e agregando os valores individuais para se 

chegar ao valor público. 
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A segunda definição já declara que o valor público é uma avaliação coletiva, mas 

coloca o governo no papel de chancelador desta avaliação, possibilitando a interpretação de 

que só é valor público aquele que é oficialmente assim anunciado. 

A terceira definição é aquela que mais se aproxima da noção de valor público de 

Bozeman, anteriormente exposta, mas mesmo assim tem imbricada a visão liberal de que o 

governo só deve intervir no mercado onde há falhas de mercado, o que excluiria, em tese, dos 

serviços públicos aqueles que têm elevado interesse público, mas que podem ser atendidos 

pelo mercado, ou mesmo no caso em que os serviços disponíveis no mercado apresentarem 

“falhas de valor público” (BOZEMAN, 2007, p. 157).  

A análise da adaptabilidade dos conhecimentos que são introduzidos na APU, via 

migração a partir do campo da administração empresarial, como resultado das reformas, está 

intimamente ligada à determinação da capacidade desses conhecimentos favorecerem a 

agregação de valor público pelos gestores da APU. Para tanto se faz necessário analisar as 

propostas reformistas no tocante às técnicas gerenciais.  

Já foi visto que se pretendia, em uma visão inspirada na ideologia neoliberal 

hegemônica, tornar a APU mais próxima da administração de empresas, assumindo-se como 

premissa que as empresas administravam melhor sob o ponto de vista da eficiência. Esse 

pensamento acabou sendo encapsulado no conceito de NPM, que na verdade abriga uma série 

de abordagens gerenciais, na sua maior parte, mas não exclusivamente, relacionadas com 

práticas empresariais, e que visam mudar a forma de gerenciar na APU (BOZEMAN, 2007, p. 

77). Essas abordagens mencionadas estariam relacionadas com a reforma do Estado, que 

segundo Politt e Bouckaert, é representada por “mudanças deliberadas na estrutura e nos 

processos nas organizações do setor público com o objetivo de fazê-las (de alguma forma) 

funcionar melhor”. Para Bozeman, há duas propostas de reformas baseadas no uso de 

mecanismos de mercado: a NPM (segundo Bozeman um conceito fluido) e a privatização, 

esta última, mais remota, teria ingressado no vernáculo da administração em 1968. 

As bases teóricas da NPM são mais amplas do que o mero reflexo da ideologia 

neoliberal, embora já se tenha mostrado o poder e a capacidade de articulação desse 

movimento. Nas bases teóricas da NPM estão desenvolvimentos teóricos realizados durante 

décadas que antecederam o advento das reformas, e algumas influências ainda mais remotas, 

como o individualismo econômico. Outras teorias a tomar parte nesse embasamento seriam a 

Teoria da Escolha Racional, a Teoria da Agência e a Nova Economia Institucional. Deve ser 
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frisado que os reformadores gerencialistas, em geral, não admitem conotações ideológicas nas 

suas propostas, pretendendo com isso atribuir à NPM um caráter pragmático, que permite sua 

aplicação a qualquer contexto político, conservador, liberal ou progressista (trabalhista ou 

socialdemocrata) (LUSTOSA-DA-COSTA, 2010a, pp. 139-149). 

“O individualismo econômico teve sua origem como filosofia na Inglaterra, 

impulsionado pelas ideias do economista Adam Smith e do filósofo político Jeremy Bentham”  

(BOZEMAN, 2007, p. 4). O individualismo incorporou fortemente os princípios da doutrina 

do laissez-faire de Adam Smith, entre os quais a convicção de que há uma “natural harmonia 

das vontades individuais” (ibid.). Smith considerava os mercados competitivos como o 

sistema ideal para a obtenção de vantagens mútuas, com a melhor alocação de recursos, sem 

prejudicar terceiros, e com a mais justa distribuição do produto social, de acordo com a 

contribuição individual (ibid.). O individualismo econômico influenciou o pensamento 

econômico nos Estados Unidos desde a sua origem como nação.   

A Nova Economia Institucional partiria do trabalho de Douglas North, nos anos 1960, 

para quem as instituições “são regras formais ou constrangimentos informais que moldam a 

interação humana e estabelecem incentivos”. Assim as instituições servem para reduzir o 

custo de transação entre agentes, por reduzir as incertezas. As organizações atuam 

mobilizando recursos para atingir objetivos em diversos campos como o político, o social e o 

econômico. “As organizações seriam os times e as instituições as regras do jogo social” 

(LUSTOSA-DA-COSTA, 2010a, pp. 142-143).  

A Teoria da Escolha Racional (TER) ou escolha pública (Public Choice) é a mais 

citada como fundamento da NPM baseada no mercado. Ela é uma das teorias formuladas nos 

TTs citados no capítulo anterior, e estuda os processos de decisão política em uma democracia 

(ibid., p.144). A TER está baseada no pressuposto da racionalidade econômica, segundo o 

qual os indivíduos procuram maximizar a utilidade das suas escolhas por bens, serviços, 

partidos políticos, candidatos, etc. A racionalidade econômica, por sua vez é derivada do 

individualismo econômico, aponta para a ideia de que os burocratas, por exemplo, tomariam 

as suas decisões, unicamente baseados nos seus próprios interesses, de segurança profissional 

(não ferir os regulamentos ou o nomos do campo burocrático, como diria Bourdieu), 

promoção profissional, interesses corporativos, prestígio, etc. “A escolha racional considera 

que apenas indivíduos tomam decisões. A escolha pública é a agregação de preferências 

pessoais” (LUSTOSA-DA-COSTA, 2010a, p. 143). Assim a TER pode ser vista tanto pelo 
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lado da demanda dos serviços e políticas públicas, através da agregação de preferências, como 

pelo lado da oferta, através das decisões tomadas no campo burocrático. 

A Teoria da Agência ou teoria do Agente-Principal é tratada pioneiramente por Adam 

Smith abordando os conflitos entre proprietários e gerentes de empresas (PAULA, 2005, 

p.35). Esta teoria, também baseada na racionalidade econômica, aborda a questão relacionada 

aos contratos entre o principal (contratante) e o agente encarregado de prover os serviços ou 

bens (contratado). Como na questão abordada pela nova economia institucional, existe 

também um grau de incerteza na relação principal-agente, que introduz custos de transação.  

O principal que contrata o serviço, na maior parte das vezes, não tem informações 

sobre os processos de produção e sobre os custos envolvidos. O principal espera que o agente 

realize o serviço de acordo com seus interesses, mas não pode ter certeza que o agente não 

agirá de acordo com seus próprios interesses, até porque o agente também deve, segundo a 

lógica que preside o individualismo, tomar decisões que maximizem a utilidade daquela 

transação. Para contrabalançar essa assimetria de informações o contrato deverá prever 

estímulos ao cumprimento dos deveres do agente no sentido de atender aos interesses do 

principal.  

A relação agente-principal pode ocorrer no âmbito do mercado como acima esboçado, 

mas também nas relações entre cidadãos e Estado, e dentro do campo burocrático, entre 

políticos eleitos e burocratas de carreira, entre legisladores e executivo. Para que as relações 

agente-principal possam superar a assimetria de informações de que o principal dispõe é 

necessário que haja uma estrutura de instituições que reduzam essas assimetrias e incentivem 

a efetividade dos agentes no alcance dos impactos esperados pelos principais (LUSTOSA-

DA-COSTA, 2010a, p. 146). 

As relações entre o poder público (principal) e os agentes econômicos privados devem 

ser então regidas por uma regulação. “O desenho institucional deve permitir ao principal 

alguma informação sobre os agentes privados, os instrumentos legais e fiscais para regular e 

as condições para o estabelecimento de compromissos estáveis [...] no contexto da boa 

governança democrática” (ibid., p. 147). 

“Entre políticos e burocratas, o governo (principal) delega aos burocratas uma parte 

das funções de regulação, fiscalização, poder de polícia, que são exercidas com grande 

discrição” (ibid.). O acompanhamento da execução das funções requer que o desempenho dos 
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órgãos da APU seja medido, ou seja, os agentes devem ter uma característica que é a 

possibilidade de se cotejar o seu desempenho com aquele que o principal esperava. A essa 

maior ou menor facilidade de se medir o desempenho e responsabilizar o agente, dá-se o 

nome de accountability
18

 (ibid.). Nem sempre é simples ou fácil fazer esse acompanhamento, 

em se tratando de atuar no campo burocrático.  

A pesquisa de campo revelou grande resistência na implantação de controles e 

contratos de gestão, envolvendo indicadores, que são uma das características da NPM, 

inspiradas em técnicas de gerenciamento privado. Existem também indicações de autores que 

estudam o tema dando conta de que o processo de contratualização tem encontrado 

dificuldades em três pontos: “1- a polêmica em relação à medição de outputs (resultados dos 

processos) ou de outcomes (impactos desses processos); 2- a adoção de sanções positivas ou 

negativas e 3- a vinculação de parte da remuneração individual ao desempenho”                       

( PACHECO, 2010a, p. 204). 

O último, mas não menos importante par agente-principal é o que envolve os políticos 

eleitos (agentes) e seus eleitores. A dificuldade na medida do desempenho e na consecução 

dos anseios do principal─ os eleitores─ está no fato dos agentes terem o poder de estabelecer 

as regras que o principal deve seguir, podendo assim ser atraído a defender seus próprios 

interesses (que faria sentido dentro da lógica do individualismo econômico e da TER). A 

adoção da NPM praticamente impõe mecanismos de controle social e transparência, visando 

incentivar o bom desempenho, corrigir os desempenhos fracos ou punir aqueles desempenhos 

desviantes (LUSTOSA-DA-COSTA, 2010a, p. 148).  

Dadas as bases teóricas, e sendo este conjunto de abordagens o que mais interessa ao 

presente trabalho, segue-se um breve resumo da implantação e os principais preceitos da 

NPM e de algumas abordagens antecedentes, com a mesma ideia de importação de 

conhecimentos da administração privada. 

Os antecedentes na NPM nos Estados Unidos são relativamente remotos e foram 

propostos por Woodrow Wilson
19

, em seu livro The study of administration, de 1887. Nesse 

estudo Wilson já defendia a separação entre APU e política, dizendo: “A administração se 

                                                             
18Accountability é uma palavra da língua inglesa que significa responsabilização 

19 Presidente dos Estados Unidos de 1913 a 1921(incluindo o período da 1ª Guerra Mundial), acadêmico foi 

Reitor da Universidade de Princeton e recebeu um Prêmio Nobel.  
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encontra fora da esfera própria da política. Questões administrativas não são questões 

políticas. Embora a política determine as tarefas para administração, não se deve tolerar que 

ela manipule seus cargos” (DENHARDT, 2012, p. 61). Essa posição representava 

naturalmente valores daquela época, naquela sociedade, que no início do século XX estava 

influenciada pelo pensamento no campo da administração empresarial, que se encontrava no 

auge da administração científica, e na busca de melhoria da eficiência das fábricas.  

Na tradição americana de administração pública o debate entre separação de política e 

administração, e o dilema representado pela busca da eficiência das organizações públicas 

versus uma administração voltada para os valores societários percorreu praticamente todo o 

século XX, com as aludidas ideias de Wilson, e outros autores com ele alinhados, e de outro 

lado, por exemplo, a posição de Dwight Waldo que se preocupava com a redução do caráter 

democrático da APU (ibid., p. 90) ou a de Robert Dahl propondo uma visão mais humanizada 

da racionalidade (ibid., p. 104). 

As ideias da NPM propriamente ditas, conforme já esboçado no capítulo anterior, 

começaram a ser postas em prática na reforma do modelo Whitehall, no Reino Unido, no 

início dos anos 1980, quando a adoção de métodos das empresas privadas recebeu o nome de 

gerencialismo. Essas ideias incluíam segundo Ana Paula Paes de Paula: 

- descentralização do aparelho de Estado, que separou as atividades de planejamento 

e de execução do governo, e transformou as políticas públicas em monopólio dos 

ministérios; 

- privatização de estatais; 

- terceirização de serviços públicos; 

- regulação estatal das atividades públicas conduzidas pelo setor privado; 

- uso das ideias e ferramentas gerenciais advindas do setor privado (PAULA, 2005, 

p. 47). 

Essas ideias seriam logo exportadas para a Nova Zelândia e Austrália, mesmo sendo 

esses países governados por partidos trabalhistas (ibid., pp. 48-50), o que reforçou a imagem 

dos gerencialistas como pragmáticos. 

O gerencialismo, ou NPM como começou a ser tratado o movimento reformista nos 

anos 1990, passou por transformações como reação à excessiva concentração na busca de 

eficiência (fazer mais com menos) e redução de custos e relativo abandono da dimensão 
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qualitativa do serviço público, em outros termos, a sua efetividade (ABRUCIO, 2005, p. 184). 

Assim, o sistema que se pretendia neutro, de importação de métodos da iniciativa privada para 

modificação da cultura do setor público, e considerado por Christopher Pollitt como 

“neotaylorismo”, passou a admitir, em adição ao conjunto de medidas gerencialistas, uma 

visão mais voltada para o atendimento dos clientes/consumidores, sendo então alcunhada de 

consumerism, a partir da metade dos anos 1980. 

Nos Estados Unidos, após os governos de Reagan e George Bush Senior, as 

experiências contidas no já referido livro Reinventando o Governo, que sintetizavam diversas 

experiências dos governos locais e ao redor do mundo, foram resumidas em dez princípios 

que passaram a ser incorporados aos planos de melhoria de desempenho do governo como o 

National Performance Review, conduzido pelo então vice Presidente de Bill Clinton, Al Gore 

( DENHARDT, 2012, p. 200). Os dez princípios podem ser resumidos assim: 

1. Governo é um Catalizador- navegar em vez de remar: a prestação de serviços 

públicos não é uma tarefa governamental, mas algo que deve ser assegurado aos 

cidadãos; 

2. Governo que pertence à comunidade, dando responsabilidade ao cidadão, em vez 

de servi-lo ─ a transferência de responsabilidades da burocracia para as 

comunidades deve ser incentivada, pois estas são flexíveis e estão mais próximas; 

3. Governo competitivo, introduzindo a competição na prestação de serviços; 

4. Governo orientado por missões, transformando órgãos burocratizados; 

5. Governo de resultados, financiando resultados, não recursos; 

6. Governo e seus clientes, atendendo às necessidades dos clientes e não da 

burocracia; 

7. Governo empreendedor, gerando receitas e não despesas; 

8. Governo preventivo, prevenção no lugar de cura; 

9. Governo descentralizado, da hierarquia à participação e trabalho de equipe ─ 

inserção da administração participativa e do empowerment; 

10. Governo orientado para o mercado, induzindo mudanças através do mercado. 
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Esses princípios guardam proximidade com aqueles adotados no modelo 

anteriormente proposto no Reino Unido, quanto à importação de técnicas do setor privado, 

privatizações, delegação de responsabilidades para a comunidade e ênfase nos controles e na 

eficiência. 

Nesse momento da história da APU, em plena década de 1990, havia um movimento 

de largas proporções tanto nos países, quanto na amplitude da penetração atingida pelas 

reformas em termos de número de países envolvidos. As reformas administrativas sob o 

emblema da NPM traziam uma composição de mudanças no plano do desenho organizacional 

sustentadas por um argumento administrativo, que por sua vez se desdobrava em uma série de 

subargumentos, estes sustentados por doutrinas que coincidem com as acima expostas em 

grande número como, por exemplo: separar as especialidades políticas e de administração; 

decidir com discricionariedade; controle por medidas de mercado; controle por indicadores de 

resultado, entre outras. A NPM é também vista como uma filosofia administrativa com efeito 

nas agendas governamentais e sustentada por processo retórico de convencimento e obtenção 

da aceitação (BARZELAY, 2001, pp. 5; 26-27). A visão da NPM como argumento 

administrativo e filosofia administrativa traz a contribuição de Christopher Hood e Michael 

Jackson e combina com a já citada visão de Mark Moore de que a reforma não pode se dar 

apenas no plano dos métodos gerenciais, mas deve incluir uma reforma institucional. 

No contexto da reforma do Estado no Brasil, já descrita em linhas gerais no final do 

capítulo anterior, as doutrinas da NPM que exerceram influência na reforma prevista pelo 

PDRAE, haviam sido anteriormente testadas e parcialmente rejeitadas nas experiências do 

Reino Unido. Portanto, o plano brasileiro de reforma já ingressou no concerto global das 

reformas num momento mais maduro desse movimento, quando no Reino Unido já se 

ingressava na etapa do consumerism , o que reforçou os argumentos para que Bresser Pereira, 

afirmasse em 1995 que não se tratava de uma reforma neoliberal, pois esta já havia 

fracassado, na década anterior em outros países.  

Com base no diagnóstico da crise fiscal do Estado, e sob o pressuposto de que “o 

mercado é o mecanismo de alocação eficiente de recursos por excelência [...], que Estado e 

mercado deveriam ser fatores complementares de coordenação econômica” (BRESSER-

PEREIRA, 1997, pp. 9-11), e postulando um posicionamento político “pragmático”, os 

reformadores brasileiros adotaram em sua proposta vários princípios da NPM, como a 

privatização de empresas estatais e concessões para a exploração de serviços públicos pela 
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iniciativa privada, visando à redução do aparelho do Estado, mantendo apenas um núcleo de 

atividades exclusivas do Estado a cargo de servidores estatutários, e publicizando outras 

atividades (executando-as por meio de organizações privadas não lucrativas, sob contrato de 

gestão e com recursos públicos e privados)─ mesmo de amplo interesse público como 

educação e saúde─ que pudessem ser realizadas pelo mercado, 

Adicionalmente a introdução da APU gerencial (NPM aplicada aos métodos 

gerenciais) incluiu a importação de técnicas de administração privada como a TQM 

(expressamente recomendada em documentos da reforma), a redefinição dos objetivos da 

APU, voltando-se para o cliente-cidadão, adoção de descentralização administrativa, 

avaliação de desempenho com o objetivo de premiar o bom desempenho e até demitir em caso 

de baixo desempenho ou problemas de orçamento. 

Dados os conceitos de valor e valor público e tendo-se como perspectiva que o 

objetivo do gestor público é realizar trabalhos que produzam não só resultados mensuráveis 

dos processos que dirigem, mas impactos para os cidadãos e para as comunidades a que se 

destinam os trabalhos, em termos de valor público, cabe então analisar como as medidas 

propostas pela NPM, descritas nos parágrafos acima, se enquadram em termos de valor.  

O objetivo dessa incursão analítica é testar a adaptabilidade dos conhecimentos 

trazidos da iniciativa privada no campo da APU, tendo em vista o problema levantado neste 

trabalho. Uma primeira abordagem será feita com base nas recomendações de Barry Bozeman 

visando aumentar o caráter público (CP) das doutrinas gerenciais, ou seja, a capacidade 

daquela doutrina ou abordagem gerencial em gerar valor público, ou valor para a comunidade 

(BOZEMAN, 2007). Outra abordagem será analisar em maior detalhe a TQM, como 

metodologia de gestão oriunda da gestão de empresas, com relação ao CP. 

Segundo Bozeman, o gerenciamento do CP de uma política pública é geralmente 

comprometido por outros objetivos, como os de eficiência, limites de orçamento, limites de 

discricionariedade. “Gerenciar o CP significa tê-lo como meta inicial, não negociável, da qual 

não se pode afastar, se não por motivos tão fortes que alterem o próprio conceito de CP”          

( BOZEMAN, 2007, p. 177). 

Uma primeira premissa no gerenciamento do CP é que o público alvo das políticas 

públicas deve necessariamente ser o cidadão e não o cliente, o que coloca sob questão aquelas 

políticas propostas desde a segunda fase da NPM no Reino Unido, o consumerism, também 
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adotado em certa medida no PDRAE. As diferenças entre cliente e cidadão assumidas como 

premissa nesse trabalho foram abordadas na introdução, e consistem basicamente na maior 

complexidade do segundo conceito em relação ao primeiro, em resumo: cidadãos têm direitos 

assegurados pela Constituição e clientes têm as suas preferências expressas no ato de 

comprar, ou através dos canais de pesquisa de opinião e de atendimento ao consumidor (esses 

últimos uma infeliz retórica, segundo Bozeman) (ibid.). Um exemplo dessa confusão entre 

clientes e cidadãos se deu no Reino Unido, com o incentivo a agências públicas de serviço 

público com base nos indicadores de resultado de atendimento aos clientes. A agência de 

melhores resultados recebia mais recursos, mantinha o bom resultado ou ainda o melhorava, 

enquanto aquela que apresentava resultados piores recebia menos recursos e, naturalmente, 

tendia a piorar a qualidade dos serviços e perder clientes para a primeira agência, gerando-se 

um ciclo vicioso que afetava para menos o CP da política (ABRUCIO, 2005, pp. 188-189). 

De uma forma geral a NPM está baseada em teorias ligadas com o individualismo 

econômico, especialmente a TER, o que induz à produção de políticas públicas e a atitudes 

gerenciais voltadas para valores individuais ou à agregação desses valores em busca do ideal 

de interesse público, como visto em certas definições de valor público de Mark Moore. O 

conceito de valor público adotado como referência nesse trabalho é aquele de Barry Bozeman, 

e que está em oposição ao individualismo econômico e às teorias a ele ligadas. Assim, a maior 

parte dos princípios da NPM, como aqueles expostos no livro Reinventando o Governo 

estarão também em oposição ou, no mínimo, não estarão focados na agregação de valor 

público e sim de valor privado.  

Ana Paula Paes de Paula observa que os princípios apresentados pelo livro acima 

referido não deixam clara a participação da comunidade nas decisões, “apesar do discurso 

participativo” (PAULA, 2005, p.63). Se forem lidos estes princípios com o fito de lhes 

atribuir um CP seria fácil constatar as incompatibilidades. Por exemplo, no primeiro princípio 

está implícita a premissa de que os empreendedores tem uma melhor noção de eficiência, 

porque buscam riqueza em suas organizações privadas, então seriam os modelos ideais. Esse 

argumento não faz sentido em termos de valor público, pois a experiência que se alega é na 

busca de lucros, que são obtidos pelo aumento de receitas e redução de custos. A grande 

dificuldade de aumentar receitas na APU leva os “empreendedores públicos” ao caminho da 

redução de custos como forma de agregar valor, o que pode estar em oposição ao valor 

público. Não que o conceito de valor público implique não se buscar a eficiência, mas na 
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APU buscar valor público significa fazer o que é socialmente consensualizado, com a menor 

quantidade de recursos possível. 

O segundo princípio, embora contenha uma aparência de participação popular, não 

traz muito clara como é esta participação, dando a impressão de que se trata apenas de uma 

delegação ou desdobramento de metas como se diz na administração privada. O terceiro 

princípio, o da competição, pode levar ao reverso do valor público como foi visto no exemplo 

da competição entre agências. 

O quarto e o quinto princípios introduzem o tipo de racionalidade instrumental na 

APU, o que induz a um esforço por valores instrumentais como definido neste trabalho, e, 

portanto não implicando CP. O sexto e o sétimo princípios, que se baseiam respectivamente 

em atendimento ao cliente/consumidor e em empreendedorismo já tiveram seus argumentos 

avaliados em termos de valor público. 

Os demais princípios listados, bem como aqueles que já vinham sendo adotados na 

reforma do Reino Unido, têm como pressuposto que as técnicas da iniciativa privada têm um 

valor intrinsicamente associado ao caráter empreendedor e que devem ser imitadas por seu 

sucesso incontestável no meio empresarial. Ocorre que segundo a visão de vários autores, 

inclusive Christopher Pollitt, Robert Denhardt e o próprio Bozeman, o simples treinamento 

dos servidores e gestores públicos nas técnicas que forem aplicáveis à APU, porém dentro de 

dentro de um critério que vise agregar caráter público às políticas, aproveitando a experiência 

não trivial acumulada por esses profissionais, seria mais impactante para a comunidade do 

que as propostas baseadas no mercado. 

Para que se tenha uma ideia de como a adaptação de metodologias propostas pela 

NPM na APU não é imediatamente geradora de valor público, tomar-se-á como exemplo a 

TQM (Total Quality Management), ferramenta amplamente utilizada nas empresas na época 

em que a NPM se tornou uma filosofia global e que passou a ser uma recomendação 

corriqueira dos reformadores, inclusive no caso brasileiro. Nesse ponto cabe frisar que não se 

pretende criticar a busca da qualidade na APU, que é, aliás, um princípio consagrado e deve 

ser perseguido na gestão pública.  

A TQM tem origem remota, nos EUA, nos anos 1920, quando o engenheiro Walter 

Shewhart utilizou, pela primeira vez, o controle estatístico de processos para reduzir o número 

de peças defeituosas, na Bell Co. Com vistas a este objetivo ele desenvolveu as cartas de 
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controle de processo, até hoje usadas como ferramentas da qualidade. (HARRINGTON, 1997, 

p. 20). 

Contemporaneamente à Shewhart, um reconhecido estudioso da qualidade, Joseph 

Juran (1904-2008) iniciou sua longa trajetória, e faria um trabalho precursor do que ficou 

conhecido como “Gestão da Qualidade”. Outro precursor da TQM, que teria sido o 

responsável pela criação do termo “Controle da Qualidade Total” (TQC), foi Feigenbaum, 

que segundo James Harrington (ibid., p.21), lançou ideias que ampliaram o escopo da gestão 

da qualidade, no sentido da visão sistêmica. 

A partir da apresentação das ideias de Juran, Shewhart e Feigenbaum, as lideranças 

industriais japonesas, responsáveis pela tarefa de recuperação econômica no período do pós-

guerra, adotaram o TQM no Japão.  

A Toyota foi um dos exemplos de empresa que usou a TQM (FALCONI-CAMPOS, 

2009, p. 24), combinada com outras técnicas como, por exemplo, o just in time
20

 para dar 

origem a um método produtivo denominado Sistema Toyota de Produção, originariamente 

utilizado para atender as encomendas dos Estados Unidos na Guerra da Coréia, que exigiam 

produzir uma grande diversidade de itens, em lotes relativamente pequenos. O Sistema 

referido está na gênese da “empresa flexível”, revolucionária quanto aos conceitos de 

produção e empregada em mercados de segmentação acentuada da era pós-fordista. Esta nova 

realidade requer constante inovação de produtos e serviços, o que demanda a prospecção e à 

absorção de novas tecnologias (TOFFLER, 1997, p. 79). Assim a TQM que havia inspirado 

os industriais japoneses, sendo por eles depois aperfeiçoada, e o Sistema Toyota de Produção, 

desenvolvido no Japão, foram resgatados pelas economias centrais para modificar as linhas de 

produção, substituindo, em alguns casos, aquelas de tipo mais rígido, típicas do modelo 

fordista, por um modelo de funcionamento por meio de células de produção, este um formato 

mais versátil e adequado à “customização em massa”. Analisando as diversas alusões à TQM 

encontramos basicamente duas formas de entendê-la:  

(1) como uma ferramenta de aumento contínuo da produtividade através da melhoria 

dos processos industriais, com foco no aumento de lucros e da satisfação dos clientes devido a 

uma redução do número de defeitos (HARRINGTON, 1997, p. 9). Nesse caso nota-se uma 

                                                             
20

 Just in Time – Entrega na hora marcada – Técnica que evita o acúmulo de lotes de produtos intermediários e 

insumos na fábrica, evitando-se assim desperdícios de capital e de espaço de chão de fábrica. 
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preocupação com o atendimento ao cliente de um processo repetitivo e padronizado; a 

agregação de valor é individual e, ainda que se possa estendê-la para todo o segmento, não há 

necessariamente o atendimento ao coletivo, portanto não há intrinsicamente um CP; 

 (2) como uma ferramenta para criação de processos inovadores utilizados em novos 

produtos ou produtos existentes, ou mesmo pela aceleração da obsolescência dos produtos, 

principalmente adotada no setor de produtos eletrônicos e na indústria de informática, com o 

uso de técnicas de Market-in - desdobramento da função qualidade (FALCONI-CAMPOS, 

1992, p. 132). Nesse caso também existe agregação de valor para o cliente, assim como para o 

acionista da empresa, pelo aumento da extração de margens de lucro, mas não há relação com 

o CP. 

As críticas à TQM são diversas, desde a alegação de que ela seria tendente ao 

taylorismo, pela busca incessante da melhor forma de se realizar um trabalho e pela 

racionalidade instrumental imbricada na busca das metas. São questionadas as alegações de 

que a participação dos funcionários nas decisões técnicas teria um caráter emancipador, pois 

os funcionários são submetidos à pressão constante e assistem uma permanente redução de 

pessoas, implicando acúmulos de carga de trabalho (PAULA, 2005, pp. 91-92).  

Embora tenha havido limitações, já apontadas, da metodologia TQM em sua 

capacidade de influir no caráter público das políticas, essas limitações foram ainda 

amplificadas pelo fato do foco principal do PDRAE estar centrado na redução de custos do 

Estado. A metodologia poderia ser mais bem aplicada se fosse dada à cidadania um papel 

central na determinação das metas das políticas públicas. Isso inverteria a situação em termos 

de valor público e a APU estaria alinhada com esses valores. Todo arsenal de ferramentas de 

organização dos processos e medição de resultados e impactos estaria sendo usado, 

provavelmente com êxito na obtenção de valor público. 

As limitações dos métodos aplicados sob o emblema da NPM promoveram 

insatisfações nos países pioneiros em sua adoção, e estes passaram a introduzir novas 

mudanças na APU, algumas delas no sentido de aumentar o CP das políticas propostas. É o 

caso da Austrália, um dos primeiros países a adotar a NPM, nos anos 1980. Duas décadas 

após as reformas, as fraquezas do programa eram evidentes, principalmente no que se refere à 

integração dos vários setores da APU, à manutenção da accountability, aos conflitos entre as 

demandas individuais e o interesse público. Esses problemas são alegadamente resultantes da 

fragmentação e competição introduzidas pela NPM. Uma das propostas aventadas é 
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justamente a mudança de paradigma na direção de uma nova doutrina inspirada no valor 

público (FLYNN, 2007). 

Outra inovação é a abordagem Whole of Government (Governo Como Todo), que 

também está relacionada com os maus efeitos da NPM, como a fragmentação excessiva entre 

os órgãos da administração direta e as agências e entre os órgãos públicos, o que não deixa de 

ser um efeito esperado quando se trata de métodos de gestão como a TQM, que, em geral, 

pregam a especialização por departamento, elegendo os “donos de cada negócio”, que devem 

responder pelos seus resultados e pelo atendimento dos seus clientes internos e externos 

(quando há contato com o público). Essa responsabilização gera por um lado uma pressão 

sobre o funcionário, a qual o faz ficar mais atento ao seu desempenho, procurando sempre 

alcançar as metas previstas. Mas, por outro lado, esta pressão pode, não raramente, gerar uma 

falta de cooperação entre departamentos, além de outras tensões. A prática demonstrou que 

esta decomposição de uma organização tão complexa como a APU, em departamentos 

menores e organizações privatizadas ou publicizadas, gera problemas de integração, 

principalmente horizontais, ou seja, entre as agências (CHRISTENSEN e LAGREID, 2007). 

No Brasil surgiram também críticas e alternativas para a reforma do Estado dos anos 

1990. Duas dessas propostas estão alinhadas com o aumento do caráter público das políticas 

da APU, são elas: A Reforma Democrática do Estado de Lustosa da Costa, que prevê a 

inclusão das dimensões como cidadania, combinação de administração e política, mudança 

social, além das dimensões meramente gerenciais da APU; e a APU Societal de Ana Paula 

Paes de Paula, que propõe a inclusão da sociedade nas decisões da APU contemplando o 

conceito de democracia deliberativa. Ambas as propostas são conducentes ao aumento do 

caráter público porque partem do princípio que as metas dos gerentes públicos devem ser 

concebidas em contato direto com a cidadania, ou seja, essas metas representarão muito 

provavelmente valores públicos das comunidades afetadas. 

Tendo-se trazido para a discussão as abordagens gerenciais da APU, analisando-as 

pela sua capacidade de gerar valor público, o próximo passo do trabalho é analisar os canais 

de migração dos conhecimentos gerenciais da administração empresarial para a APU: as 

consultorias privadas, os cursos de preparação para gestores públicos e os processos de 

recrutamento desses gestores, o que será feito no próximo capítulo. 
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Capítulo IV- Análise dos Canais de Migração 

 

Os canais de migração são os meios pelos quais os conhecimentos são importados, com maior 

ou menor intensidade, da administração de empresas para a APU. Nessa pesquisa entendemos 

que esses meios são preferencialmente pessoais: consultores, gestores com perfil gerencialista 

e capacitação de gestores em escolas de governo. Esse processo de migração pode configurar, 

pelo que já foi exposto, “o uso inadequado de conceitos”, para usar uma expressão de 

Guerreiro Ramos (GUERREIRO-RAMOS, 1973, p.5). O referido autor levanta a questão da 

importação de conceitos de outros campos científicos para o campo da administração, como 

ocorreu no caso do uso de analogias feitas entre a biologia e as ciências sociais, que podem 

levar à utilização de conceitos em situações e em contextos diferentes do modelo de 

referência. Existe naturalmente um campo onde a analogia funciona, porém há outros espaços 

onde a analogia falha (ibid., p. 8). No caso dos conhecimentos importados da administração 

de empresas para a APU, existe analogia válida entre as organizações públicas e privadas 

quando os processos são repetitivos e os serviços padronizáveis, com demanda relativamente 

previsível. No caso geral da APU os contextos são diversos em termos de ambiente interno, 

dado que o campo burocrático é mais complexo que o ambiente da organização privada, senão 

por outros motivos, pelo relacionamento democrático entre os agentes públicos em 

contraposição ao relacionamento geralmente autocrático reinante nas empresas. 

Assim os canais atuam dentro de premissas que consideram a validade da analogia 

entre empresas e APU, e, como já foi visto no caso das reformas do Estado dos anos 1990, o 

ambiente estava permeado pela ideologia neoliberal, esta reforçando o papel dos consultores 

privados, como dotados de conhecimentos válidos e de autoridade em “gestão moderna”. As 

escolas de governo são também influenciadas pelos agentes reformadores e alteram seus 

conteúdos, de acordo com a vontade governamental como será visto mais adiante, para 

promover a importação dos conhecimentos.  

A seleção de novos gestores para as carreiras estratégicas considera a experiência e a 

competência para a tarefa de importação dos conhecimentos. 

Cabe ressaltar que segundo Guerreiro Ramos a importação de conhecimentos nem 

sempre é ruinosa; e até mesmo tem contribuído para o desenvolvimento das ciências. Quando 
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a importação é bem sucedida, ocorre a transferência de conceitos, que é “pertinente e 

adequada” (GUERREIRO-RAMOS, 1973, p.6). 

A leitura da história das empresas de consultoria dá início a esta análise dos canais de 

migração. Essa história, como atividade econômica regular e crescente, tem seu ponto de 

partida nos Estados Unidos, no final do século XIX, com a fundação das primeiras empresas 

desse ramo de negócios.  

No início do século XX, os bancos comerciais dos Estados Unidos realizavam 

avaliações de empresas, visando investimentos, fusão de empresas ou reorganização de 

empresas falidas; atuando nesses casos como conselheiros internos para as referidas empresas 

e como consultores de investimentos para os investidores que eram seus clientes 

(MAcKENNA, 1995, p.53). 

Apesar de já haver várias empresas de consultoria na virada dos séculos XIX para XX, 

o primeiro grande surto de desenvolvimento desse setor ocorreu no início dos anos 1930, 

segundo Christopher McKenna, principalmente devido à lei federal Glass-Steagal, de 1933, 

aprovada nos Estados Unidos, e a simultânea instituição da Securities and Exchange 

Commission
21

, com o objetivo de regular o mercado financeiro e corrigir problemas como os 

que teriam levado à quebra da bolsa de valores em 1929. Esses atos do governo impunham a 

separação entre os bancos comerciais e os bancos de investimentos, e impediam que os 

bancos oferecessem serviços de consultoria, naturalmente para evitar o conflito de interesses e 

proporcionar a proteção dos acionistas, ao mesmo tempo em que exigia maior transparência 

das empresas listadas em bolsa. Essas mudanças no cenário institucional produziram grande 

crescimento das empresas de consultoria existentes e novas empresas surgiram (ibid. , p. 55). 

Outro surto de desenvolvimento das consultorias estadunidenses, posteriormente 

propagado para e Europa e indiretamente para as economias periféricas, ocorreu durante a 

Segunda Guerra, quando o governo dos Estados Unidos contratou muitos consultores para 

racionalizar a produção civil, reorganizar a área militar e acompanhar a rápida expansão da 

APU. No pós-guerra, havia consultorias privadas trabalhando na Hoover Commission, 

reestruturando a administração do poder executivo (ibid., p.57).  

                                                             
21 Securities and Exchange Commision é o equivalente da comissão de valores mobiliários nos Estados Unidos. 
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Como os consultores passaram a trabalhar tanto para o governo quanto para a inciativa 

privada, eles transformaram-se em veículos da contribuição mútua entre conhecimentos da 

iniciativa privada e burocracia pública (ibid., p. 57). Também no período pós-guerra, as 

consultorias passaram a experimentar uma expansão de caráter internacional, atingindo 

primeiramente a Europa em reconstrução, onde havia empresas ávidas por adquirir 

conhecimentos e vantagens competitivas do vitorioso modelo americano de organização 

corporativa. 

As organizações tornaram-se mais complexas, exigindo postos de gerência dedicados 

em tempo integral, ocasião em que os acionistas controladores se afastavam dos postos de 

comando da operação, delegando as tarefas gerenciais aos profissionais. Esse movimento 

ensejou a necessidade de controles mais transparentes da operação e novas teorias surgiram 

para estudar este fenômeno, como a já referida Teoria da Agência (ou Teoria do Agente- 

Principal), sendo nesse caso o principal representado pelos controladores, e os agentes  

representados pelos gerentes contratados. 

A partir daí, como o principal ficou privado de certas informações pelo relativo 

afastamento, ele passou a necessitar de controle mais específico para ordenar a sua relação 

com os agentes e defender o seu interesse. Daí a surgiu a necessidade da participação dos 

consultores e empresas de consultoria, auditando as empresas ou mesmo implantando 

sistemas de gerenciamento para conferir maior transparência à gestão (accountability). 

A partir da década de 1970, surgiram com maior importância os investidores 

institucionais, como, por exemplo, os fundos de pensão e empresas de seguros, que foram aos 

poucos tomando o lugar dos tradicionais investidores individuais. Com o desenvolvimento 

desse quadro, as empresas passam, nas décadas subsequentes, a ser controladas pelos 

investidores institucionais, e a racionalidade instrumental baseada no aumento dos resultados 

financeiros ganhou ainda mais espaço. As consultorias foram então levadas a tomar parte 

neste jogo, tanto no papel tradicional de auditoras, como no papel de criadoras de soluções 

para o redesenho organizacional, buscando maior eficiência, redução de níveis hierárquicos e 

novas tecnologias associadas aos recursos de informática. O mercado de auditorias 

multiplicou por cinco seu faturamento, em 10 anos, chegando à cifra de US$ 100 bilhões em 

2000 (DONADONE e SZNELWAR, 2004, p. 65). 

A atividade de consultoria privada tornou-se muito mais intensa no Estado a partir das 

reformas de 1980 e 1990, tanto nas economias centrais como nos países de seu 
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relacionamento mais próximo, a exemplo dos países da Commonwelth
22

, e em outros países 

da OCDE.  

A adoção de consultorias para projetos de reforma do Estado e modernização da 

gestão foi impulsionada também pela ação dos órgãos multilaterais de financiamento que 

ainda hoje recomendam o uso desses serviços para a concessão de empréstimos em projetos 

de “ajustamento estrutural” em países em desenvolvimento (SAINT-MARTIN, 2007, p. 671). 

Essa relação entre consultorias privadas e projetos de modernização da gestão pública pode 

ser constatada na pesquisa de campo. 

Há inclusive alguns dados numéricos que apontam o expressivo crescimento da 

atividade de consultoria no período acima aludido. No Reino Unido, no período de Margareth 

Thatcher, o gasto com serviços de consultoria subiu de seis milhões de libras/ano para 246 

milhões. No Canadá o aumento foi de 56 milhões de dólares/ano para 190 milhões. Na 

Austrália os gastos com consultoria subiram de 91 para 342 milhões (ibid., p. 677).  

Segundo Denis Saint Martin as consultorias podem ser usadas nos projetos de APU de 

três formas diferentes: “como planejadores racionais; como cortadores de custos/apóstolos da 

NPM e como parceiros em governança” (ibid., p. 675). 

Os consultores que atuam no planejamento racional do Estado, já estavam presentes 

em momento anterior às grandes reformas dos anos 1980 nas economias centrais, atuando em 

projetos de planejamento e orçamento do tipo PPBS
23

, por exemplo. Naquela altura, até os 

anos 1970, os governos procuravam estruturar a sua própria capacidade de desenhar e 

executar políticas públicas. A restrição orçamentária imposta pela crise econômica acabou por 

reduzir momentaneamente a participação dos consultores externos na APU (ibid.). 

As reformas de 1980 mudaram esse quadro, pela ascensão da nova direita e pela busca 

de eficiência promovida por novos governantes. Abriu-se então espaço para as consultorias 

privadas, a quem se confiava a tarefa de trazer ideias e práticas do gerenciamento de negócios 

para o setor público (ibid. p. 676). “O período do partido conservador no poder no Reino 

Unido, de 1979 a 1994, foi a era da consultoria privada no setor público” (ibid., p. 677). Após 

                                                             
22 Commonwealth é uma comunidade de 54 países, 52 deles ex-colônias do Império Britânico, como Canadá, 

Nova Zelândia e Austrália, que têm laços econômicos e culturais, porém não dependência política. 

23 PPBS é a sigla para Planning, Programming & Budgeting System ou sistema de planejamento e programação 

de orçamento. 
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a volta do trabalhismo no Reino Unido a parcela da receita total das consultorias privadas 

representadas pelo Estado passou a declinar, primeiro abruptamente, de 1994 para 1995 (de 

29% para 17%), e depois mais suavemente, até atingir 13% em 2001, patamar semelhante ao 

de 1980. A prioridade em meados dos anos 1990 eram os programas de integração da gestão 

pública para a formulação e entrega das políticas, com base na gestão horizontal. As 

consultorias reagiram a essa nova fase posicionando-se como parceiras do Estado, o que fica 

bem traduzido na afirmação feita pela Accenture em seu site: 

Os cidadãos esperam que o governo se pareça mais com o mundo 24x7 da iniciativa 

privada ─ mais eficiente e sempre alinhado com as pessoas que serve. E o governo 

precisa de um parceiro que vai ajudá-lo a desenvolver a forma de servir os 

cidadãos... Accenture é este parceiro (SAINT-MARTIN, 2007, p. 679).  

A análise da trajetória das consultorias mostra que na primeira onda do neoliberalismo 

e da implantação do gerencialismo e da NPM nas economias centrais, as consultorias foram 

fortemente acionadas para dotar a APU com ferramentas de gestão voltadas para corte de 

custos e eficiência das organizações.  

No segundo momento da NPM, já nos anos 1990, sob a retórica da terceira via, que 

rejeitava parcialmente alguns princípios do neoliberalismo, mas permanecia associada ao 

individualismo econômico, propugnando o desenvolvimento das capacidades dos indivíduos 

ao invés de prover as necessidades diretamente (PAULA, 2005, pp. 72-74), as consultorias se 

voltam para relacionamentos mais estáveis com o Estado, buscando contratos de maior 

duração, da ordem de dez ou mais anos. O foco das consultorias passou a ser a grande onda 

gerada pelo e-government, ou governo eletrônico, usando a internet como meio de 

transparência e mesmo de atendimento ao cidadão. As cifras aplicadas em e-government são 

de outra ordem de grandeza, na casa dos bilhões de dólares por ano, só nos países da União 

Europeia entre dois e três bilhões de dólares, em 2003 (SAINT-MARTIN, 2007, p.679). 

Mais recentemente a grande demanda das consultorias privadas no Estado passou a ser 

a segurança interna contra o terrorismo, um mercado estimado em 550 bilhões de dólares 

(ibid., p.680). 

As relações ente as consultorias multinacionais de grande porte e os governos das 

economias centrais envolvem uma sofisticada estratégia de marketing, incluindo constante 
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ação de lobby
24

 lançamento de artigos e livros, organização de eventos e fornecimento de 

pessoal gratuito para atuar como auxiliares de direção de departamentos públicos (SAINT-

MARTIN, 2007, pp.681-689). 

A estratégia de marketing das consultorias no setor público envolve mais do que 

manter a imagem inicial que já haviam construído no setor privado; é preciso constante 

trabalho de conquista dos corações e mentes dos tomadores de decisão na APU. Por exemplo, 

pode-se citar que o já tão referido livro Reinventado o Governo foi obra de dois consultores 

em gestão, Osborne e Gaebler, e recebeu grande estímulo pelas palavras nele escritas pelo 

então Presidente Clinton, recomendando que todos os dirigentes públicos o lessem. O 

resultado foi uma enorme repercussão, como já descrito anteriormente, com impacto na 

própria NPM em sua segunda fase. Assim também o livro Excelence in Government, 

publicado por outra grande consultoria multinacional, a Coopers & Lybrand, defendia a 

aplicação da TQM na APU, contendo um capítulo especialmente dirigido para os dirigentes 

políticos nas esferas federal e estadual dos Estados Unidos. Esses dirigentes, aliás, receberam 

um exemplar gratuito do livro (ibid., pp. 684-685). 

As atividades de marketing acima mencionadas são apenas uma amostra do poder de 

construção de imagem e de lançamento de modismos das grandes consultorias. Esse poder 

ficou mais evidente durante as grandes reformas do Estado porque havia uma conjunção rara 

de demanda elevada e oferta qualificada e abundante.  

As grandes consultorias internacionais têm boa parte dos seus negócios concentrados 

nos Estados Unidos. O mercado estadunidense representava 50% do total, na virada para o 

século XXI, a Europa outros 40%, ficando os restantes 10% distribuídos pelos demais países, 

pelos dados fornecidos pela Kennedy Information (ibid., p.681). O que aconteceu na primeira 

década do século XXI, com o fortalecimento dos países emergentes, alterou a composição da 

carteira dessas consultorias. A atuação de marketing dessas empresas de consultoria nas 

economias centrais trás desdobramentos positivos para os seus negócios nos países 

emergentes e demais países em desenvolvimento, pois nesses centros econômicos mundiais se 

encontra a sede dos principais órgãos de financiamento multilaterais ou, pelo menos seus 

membros mais influentes. A título de ilustração, pesquisa de campo revelou a presença de 

                                                             
24 Lobby é um grupo de pressão que atua normalmente em relacionamento direto com parlamentares e dirigentes 

públicos com o objetivo de defender os interesses de seus membros ou categoria associada. Nos Estados Unidos 

é uma atividade legalizada e movimenta somas importantes de dinheiro, em princípio para manter um quadro de 

pessoas trabalhando para esclarecer os políticos eleitos ou burocratas sobre assuntos pertinentes ao grupo. 
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uma das chamadas big-six 
25

 realizando um projeto de grande porte na área de gestão pública, 

contando com financiamento externo. 

No Brasil, o papel das consultorias passa a ser mais notado durante o processo de 

industrialização dos anos 1950, quando os Estados Unidos liderava o capital estrangeiro 

investido nas empresas multinacionais aqui instaladas e disseminava sua ideologia capitalista 

liberal e os modismos do management através de vários canais, inclusive as escolas de 

administração pública e de empresas, e “através dos centros de treinamento em administração 

sob a égide da American Management Association” (RODRIGUES e SÁ, 1984, p. 160). Os 

conhecimentos trazidos já refletiam os primeiros modismos, que na década de 1960 giravam 

em torno da descentralização e do poder discricionário dos administradores e da crítica à 

burocracia (PAULA, 2005, p. 90). “Os escritórios de consultoria tecno-empresarial, a maioria 

criada na década de 1950, estavam preparados para prestar assistência técnica ao 

planejamento empresarial, bem como conscientizar os clientes sobre a importância da 

administração eficiente” (RODRIGUES e SÁ, 1984, p. 160). 

Em meados da década de 1980, os métodos de gestão da qualidade começaram a ser 

estudados no Brasil por meio de programas e investimentos, envolvendo o meio acadêmico e 

algumas organizações estatais e privadas
26

. Esses movimentos iniciais, relativamente tímidos, 

iriam ser transformados em grande movimento de adoção dessas metodologias de origem 

japonesa, na década de 1990, principalmente visando à redução de custos e ao aumento da 

eficiência. As iniciativas modernizadoras eram consideradas vitais depois da abertura do país 

para os produtos importados, principalmente após o movimento abrupto realizado pelo 

governo do Presidente Collor, em 1990 (DARÓS, 1997, p. 14).  

Nesse momento os modismos gerenciais e os livros e artigos de “gurus do 

management” começaram a adquirir uma importante penetração no Brasil, com auxílio de 

                                                             
25 Big Six, ou Seis Grandes, é o nome dado para as seis maiores empresas de consultoria do mundo: Price 

Waterhouse, KPMG, Mac Kinsey,  Booz  Hallen, Accenture, Deloitte, por exemplo. 

26 Um exemplo desses programas brasileiros foi o PEGQ (Projeto de Especialização em Gestão da Qualidade), 

que contava com a participação de instituições privadas e públicas de pesquisa e de gestão como o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico (CNPq), o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), o Instituto Nacional de Qualidade Nuclear (INQB) e as Fundações 

Carlos Alberto Vanzolini e Christiano Ottoni (FCO), que congregavam acadêmicos de dois grandes centros 

universitários públicos do Brasil, a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), respectivamente. 
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publicações como Exame, Você S.A e HSM Management, incluindo eventos concorridos no 

caso dessa última empresa (PAULA, 2005, p. 90). Os modismos, combinados com a 

estratégia de marketing das empresas de consultoria somaram-se ao perfil da reforma de 1995 

para favorecer a migração de conhecimentos gerenciais para a APU. A aplicabilidade desses 

conhecimentos foi precariamente discutida e sua aceitação bastante influenciada pelos 

modismos. As portas da APU passaram a se abrir como nunca para os consultores privados 

multinacionais e nacionais. 

Tratando especificamente da disseminação dos preceitos do TQM, que foi uma das 

principais técnicas gerenciais introduzidas no Brasil nos anos 1990, será utilizado, para efeito 

de melhor compreensão, o exemplo da trajetória de um desses grupos de consultores que 

iniciou seu trabalho no movimento da qualidade dos anos 1980, e que assim permaneceu até 

os dias de hoje, com novos rótulos, mas essencialmente usando os mesmos princípios 

metodológicos em suas intervenções nas empresas privadas e no setor público. O exemplo 

que tomamos é o do Instituto de Desenvolvimento Gerencial (INDG), cujos fundadores, José 

Martins de Godoy e Vicente Falconi Campos, haviam trabalhado na FCO a partir dos anos 

1980, tendo, em 1998, formado a Fundação de Desenvolvimento Gerencial e, em 2002, o 

INDG, este último uma sociedade anônima de capital fechado, recentemente (2012) 

rebatizada como Falconi Consultores de Resultado, hoje com cerca de 1000 consultores. 

No início dos anos 1990 foram lançados dois livros assinados por Vicente Falconi, 

primeiro o TQC - Controle da Qualidade Total no Estilo Japonês e dois anos depois o livro 

Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia, com foco na importância da tarefa 

gerencial. A ênfase desses trabalhos de Falconi está na necessidade de construção de uma 

base de estabilidade dos processos que garanta um determinado patamar de resultados, antes 

de se buscar um novo patamar. Então, são colocadas duas etapas da função gerencial: 

“gerenciar para manter os resultados e gerenciar para melhorar os resultados”, recomendando, 

em ambas as etapas, o método que ficou conhecido como ciclo PDCA (sigla em inglês- Plan, 

Do, Check and Action)
27

. Falconi alerta que a “insistência em agir somente na segunda etapa 

(do ou fazer) produz uma instabilidade de resultados” (FALCONI-CAMPOS, 2009, p. 26). 

Em uma obra mais recente, também assinada por Falconi, intitulada O Verdadeiro 

Poder, autor procura falar com a diretoria e a gerência das empresas. Esta obra, escrita em 

                                                             
27 Plan= planejar; Do= Fazer; Check= verificar e Action=Ação sobre o processo.  
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2009, mostra uma evolução em relação as duas anteriormente mencionadas em vários 

aspectos. Nas obras anteriores, as metas da organização eram tidas como fornecidas pela 

diretoria, nesta as metas da organização são parte do tema, e a visão de gestão é, portanto, de 

início mais abrangente. Ainda sobre essa obra, Falconi se dedica a desenvolver a metodologia 

de gestão levando em conta, agora, com muito mais ênfase, os fatores humanos envolvidos na 

própria gestão, a questão estratégica, a questão do estabelecimento de metas e a solução de 

problemas com uma abordagem não apenas vertical (desdobramento de metas), mas também, 

e sincronicamente, horizontal (funcional) (FALCONI-CAMPOS, 2009). 

A sobrevivência da organização no longo prazo é garantida pela satisfação simultânea 

das necessidades (algumas vezes antagônicas) das partes interessadas ou stakeholders. “No 

entanto, existe uma métrica que nos indica a eficiência em cumprir esta missão: a métrica de 

desempenho financeiro da organização, que é também uma métrica de satisfação do acionista” 

(FALCONI-CAMPOS, 2009, p. 4). 

Está explícito no discurso adotado por Falconi, apoiado em suas referências às 

tecnologias nipônicas de gestão, que o método proposto exige a convergência e a disciplina 

em torno das análises e busca de soluções e, essencialmente, a existência de uma forte 

liderança, pois segundo Falconi “somos procrastinadores por natureza” (ibid., p. 100). Este 

enfoque, aliado a outros no que se refere a concentrar o conhecimento para poder “funcionar 

sozinho”, usando a analogia do corpo humano, portanto em uma visão funcionalista, aproxima 

o método proposto das ideias da administração clássica. No item que fala de meritocracia, 

Falconi preceitua entre outras coisas que se deve: 

[...] demitir quando necessário... Afastar de 5 a 10% por ano daqueles mais mal 

avaliados do time, abrindo espaço para novos valores e dando a oportunidade para 

que os demitidos possam encontrar tarefas que amem fazer e nas quais possam ser 

mais felizes e valorizados [...] (ibid., p.15). 

A descrição sucinta de alguns princípios da TQM defendidos pelos consultores em 

gestão revela que esses conhecimentos apresentam certa dificuldade de se enquadrar à 

dinâmica e à complexidade da APU, no sentido da produção de valor público. Existem 

pressuposições que nem sempre se aplicam ao caso da APU, como, por exemplo, um “alvo” 

relativamente estático; metas definidas por um corpo técnico com relação a esse alvo─ ainda 

que se considere a participação dos trabalhadores que estão em contato com a execução das 

tarefas─ uma estrutura integrada, e sob liderança forte e concentrada; clima de competição 
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interna para obter os melhores resultados; visão taylorista do funcionário, só para citar 

algumas características dificilmente reproduzíveis na APU, não simplesmente pela questão 

dos interesses corporativos, mas pela diferença entre os objetos das organizações públicas e 

privadas.  

Falando em termos de caráter público, a experiência trazida pelos consultores caminha 

naturalmente para o sentido oposto, pois está muito voltada para a eficiência como meta final 

e, em princípio, pouco adaptada ao ambiente que impõe a geração de impactos nas 

comunidades atendidas, através do campo burocrático, esse sob uma constante pressão dos 

campos político e social. 

A pesquisa de campo apontou que a consultoria acima citada como exemplo tem a 

tendência de estabelecer uma racionalidade instrumental no sub campo burocrático (órgão 

público) onde atua. Um dos exemplos vistos foi o da Secretaria de Educação do estado do Rio 

de Janeiro, onde um grande programa está orientado para a obtenção de melhor posição no 

ranking que avalia nacionalmente este setor. Os valores intrínsecos são colocados em segundo 

plano, portanto o valor público não é o principal alvo.   

O canal “gestor público” será estudado juntamente com o canal “escola de governo”, 

através da análise do curso de formação dos EPPGGs, que constitui a última etapa do 

processo de seleção em concurso público desses servidores. Será dado foco nas influências 

gerencialistas e em que medida elas atuam sobre os gestores de alto nível, desde sua entrada 

no serviço público. O canal gestor público também será abordado em separado, através de 

uma análise dos conteúdos de concursos de seleção nas esferas federal e estadual, além de ser 

focado na pesquisa de campo. 

Para entender a influência da NPM no treinamento dos gerentes públicos, no contexto 

das reformas gerencialistas que foram tentadas nos anos 1990, optou-se por analisar as ações 

empreendidas pela ENAP (Escola Nacional de Administração Pública) em termos de 

treinamento de gestores públicos destinados a assumir altos postos de direção e 

assessoramento na esfera federal, desde o início dos anos 1990 até os dias de hoje. Uma das 

razões dessa escolha é o íntimo envolvimento desses gestores com os programas de 

modernização da gestão, estes geralmente envolvendo a importação de conhecimentos 

gerenciais. 
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Elisabete Ferrarezi, Adélia Zimbrão e Sandra Naves Amorim fazem uma descrição 

rica em detalhes da experiência da ENAP na formação dos EPPGGs, desde a primeira turma 

em 1990 até o ano de 2006, cobrindo quatro momentos diferentes, em termos das estratégias 

políticas desenvolvidas pelos governos que se sucederam neste período (FERRAREZI, 

ZIMBRÃO e AMORIM, 2008). Esse trabalho será tido como referência nesta parte do 

capítulo, sem que, contudo, se pretenda uma aproximação do nível de detalhes nele adotado. 

Esse corpus apresenta a vantagem de representar um esforço do Estado na formação de 

gestores que incorporem as suas estratégias nas funções de direção dos órgãos públicos. 

Também qualifica essa escolha o fato dessa carreira ter se desdobrado em carreiras homólogas 

nas esferas estadual e municipal.  

Antes de se abordar o assunto formação dos EPPGG é conveniente analisar o projeto 

dessa carreira de Estado. A ENAP foi criada no ano de 1986, no contexto da 

redemocratização, da nova República, da Assembleia Nacional Constituinte e de uma crise 

econômica e institucional. Havia a necessidade de reforma da Administração Pública, 

marcada pelos padrões arcaicos e clientelistas na administração direta (ibid., pp. 15-18).  

Tanto a ENAP quanto a carreira de EPPGG foram criações inspiradas no relatório do 

Embaixador Sergio Paulo Rouanet, realizado a pedido do DASP, em 1982, sob o título 

“Criação no Brasil de uma Escola Superior de Administração Pública”.  

“Baseado em análise de dois modelos de Escola de Governo, o francês e o alemão, o 

relatório sugeria a criação de uma Escola voltada exclusivamente para a formação e o 

recrutamento de quadros superiores da Administração Pública” (ibid., p. 18). 

A ideia era criar uma “Escola Prática de Governo” para diferenciá-la dos centros 

acadêmicos de produção do saber.  Essa escola prática de governo visava, entre outros 

projetos, “formar o EPPGG, tanto em termos de uma formação teórica aprofundada e 

interdisciplinar – o generalista – como em função de um treinamento prático específico sobre 

problemas concretos da realidade brasileira – o especialista” (grifos das autoras) (ibid., p.24). 

A carreira de EPPGG foi criada em lei somente após a conclusão do primeiro curso de 

formação na ENAP, em 1989. No conceito original, a ENAP prepararia candidatos recém-

aprovados em concursos desta carreira para o desempenho das funções gerenciais em diversas 

áreas da administração pública, ou seja, seriam formados gerentes públicos profissionais 

polivalentes e generalistas (ibid., p. 21). 
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No governo Collor, de 1990 a 1992, os concursos foram suspensos, interrompendo o 

projeto original da ENAP e a preparação de novos EPPGGs, ficando à ENAP, agora como 

uma fundação independente, a tarefa de promover, elaborar e executar programas de 

capacitação de recursos humanos (ibid.).  

No primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique, entre 1995 e 1998, no 

contexto político das reformas do Estado propostas pelo Ministro Bresser Pereira, a ENAP 

assume um papel fundamental na preparação dos gerentes públicos, e é também o momento 

de máxima pressão no sentido de se exercer influência sobre os servidores para “sensibilizá-

los” quanto à importância da adoção dos métodos gerenciais usados na iniciativa privada para 

a administração pública.  

Em seu caderno nº 4, Programa de Qualidade e Participação na Administração 

Pública (QPAP), o MARE destaca a importância do programa de qualidade para a 

consecução da reforma do Estado e o papel da ENAP na implementação do programa. 

Segundo esta publicação do MARE, caberia a ENAP o projeto III do programa, que 

compreendia os seguintes objetivos: 

1. Sensibilizar os servidores e as organizações públicas para a importância da 

prestação de serviços públicos com qualidade; 

2. Promover a formação de multiplicadores internos da qualidade na Administração 

Pública; 

3. Treinar servidores públicos na metodologia da Qualidade; 

4. Desenvolver uma metodologia de Gestão da Qualidade para o Setor Público; 

modelos gerenciais para o setor público capazes de gerar resultados; 

5. Promover a inclusão dos conceitos da qualidade nos conteúdos programáticos dos 

demais cursos ministrados a servidores público (MARE, 1996, p. 25). 

É nesse momento que se encontra a maior integração dos programas e prêmios de 

qualidade (que serão abordados mais adiante, nesse capítulo) e a formação dos gerentes 

destinados aos cargos de direção superior e assessoramento (DAS). O MARE investiu tanto 

nos programas de qualidade, como sincronicamente incumbiu a ENAP de dar suporte a esta 

iniciativa, pela criação de uma metodologia de gestão da qualidade e da inclusão dos 

conceitos de qualidade nos conteúdos programáticos ministrados aos servidores. Os cursos de 

formação de EPPGGs do período 1996 a 1998, principalmente, foram remodelados para 
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conter as ideias da NPM e facilitar o processo de reforma que estava acontecendo 

(FERRAREZI, ZIMBRÃO e AMORIM, 2008, p.43). 

Com relação aos cargos de direção e assessoramento, tratava-se não só de conferir 

maior gama de conhecimentos aos servidores que atuariam no chamado núcleo estratégico do 

Estado, mas também de fornecer os recursos humanos qualificados para o desempenho das 

outras atividades exclusivas do Estado, como a regulação das atividades realizadas pelas 

empresas privatizadas, produtoras de bens e serviços de alto interesse público ou de bens 

públicos não estatais.  

Os treinamentos da ENAP passaram a ser parte efetivamente eliminatória dos 

concursos para a carreira de EPPGG, que foram retomados pelo governo Fernando Henrique 

em 1995; estabeleceu-se um ambiente de competição entre os candidatos, que eram 

submetidos a uma carga elevada de horas de aula, além de trabalhos extraclasse; a nota 

mínima de aprovação era seis em todas as matérias, para que os candidatos obtivessem 

aprovação definitiva no concurso (FERRAREZI, ZIMBRÃO e AMORIM, 2008, p.61). 

Houve índices de reprovação relativamente altos; por exemplo, na turma de 1997, dos 115 

matriculados no curso, apenas 84 tomaram posse (ibid., p.63). 

Os objetivos das disciplinas ministradas para as turmas de 1996, 1997 e 1998, 

continham uma parcela importante de assuntos relacionados à reforma do Estado, com uma 

orientação para a formação de agentes de mudança da “cultura burocrática para a cultura 

gerencial” (ibid., p. 44). Constavam do terceiro bloco de conteúdos em 1996 e 1997, por 

exemplo, disciplinas como: Reforma do Estado: a Experiência Internacional; Administração 

Pública Gerencial; Plano Diretor da Reforma do Estado; Organizações Públicas em 

Contexto de Mudança (ibid., p. 51). 

Os conteúdos da ENAP, no período, revelam uma firme intenção de implantar um 

modo de pensar a administração, contendo crítica aberta à chamada administração 

burocrática. Althusser talvez considerasse que, neste momento, a ENAP comportava-se como 

um típico aparelho ideológico do Estado a difundir métodos derivados das ideias neoliberais. 

A reação à “pressão” gerencialista não tardaria. Já em 1999, com o fim do MARE e a 

incorporação de suas secretarias pela secretaria de gestão do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, os objetivos do curso de preparação dos EPPGG passaram a se afastar 
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da orientação estritamente gerencialista, até porque havia reações a elas dentro do próprio 

governo Fernando Henrique. Segundo Ferrarezi, Zimbrão e Amorim: 

As propostas de reforma do aparelho do Estado emanadas do MARE, que haviam 

tido dificuldade em angariar o apoio de alguns ministros estratégicos, agora perdiam 

centralidade na agenda e poder político. Os postos chaves foram assumidos pelo 

pessoal de confiança do então ministro da Casa Civil, Clóvis Carvalho, cujas 

prioridades para a gestão pública eram outras (FERRAREZI, ZIMBRÃO e 

AMORIM, 2008, p. 66). 

No terceiro momento, representado pelos últimos três anos do mandato de Fernando 

Henrique, de 2000 a 2002, os conteúdos do curso de preparação dos EPPGG seguem o 

afastamento das metodologias estritamente gerencialistas, cedendo espaço ao 

desenvolvimento de uma “cultura empreendedora voltada ao cidadão” (ibid., p. 68). Os 

objetivos do curso foram então dirigidos à formação de um administrador generalista, capaz 

de enfrentar a complexidade da formulação, implementação, avaliação de políticas públicas, 

em ambiente de restrições macroeconômicas e de financiamento do setor público (ibid.). 

Nesse período o curso recebe melhor avaliação dos alunos, que o viam como aplicável aos 

seus problemas práticos.  

O quarto momento refere-se ao primeiro mandato do Presidente Lula, de 2003 a 2006, 

e corresponde a uma mudança substancial no discurso da educação dos gestores públicos, em 

alinhamento com o discurso de maior participação social nas decisões políticas. Os gestores 

passam agora a ter uma perspectiva de “novos” problemas sendo focados. A sociedade passa a 

ter papel central nos objetivos do gestor. O governo estipula como problemas-foco: a 

concentração de riqueza, a exclusão social, o combate ao desemprego. 

Os aspectos intergovernamentais (pacto federativo) e transversais da gestão pública 

ganharam relevo nesse novo momento. A competição entre os candidatos a EPPGG, que 

estavam sendo preparados na ENAP, é minimizada e abre-se espaço para um clima de 

cooperação e aquisição de conhecimento. Passa a ser estimulada a obtenção de resultados em 

grupos de estudo (ibid., p. 88). 

Não foi abandonado o foco na necessidade de se obter resultados pelos gerentes 

públicos, nem foram abolidas todas as práticas gerencialistas anteriormente incluídas nos 

conteúdos, porém nota-se uma mudança na racionalidade preponderante, que passa de 
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estritamente instrumental para abrigar aspectos mais substanciais. O aluno é envolvido na 

visão sistêmica, sem nunca deixar em plano secundário a visão de sociedade. 

Analisando os quatro momentos acima descritos, observa-se que a ENAP adaptou seus 

conteúdos, em certa medida, de acordo com a vontade governamental, e com isso a influência 

gerencialista sobre a formação dos novos gestores chegou a ser significativa no segundo 

momento, sob a administração do MARE; mas talvez essas influências não tenham atendido 

às aspirações dos reformadores. 

Há dúvida sobre as tendências destas iniciativas de modernização da gestão pública no 

atual governo da Presidente Dilma Rousseff. Os sinais disponíveis no site Gestão Pública, em 

consulta realizada em julho de 2012, dão conta de que o último ciclo do programa de 

incentivo à modernização da Gestão (PNGP) foi o de 2010.  

Recentes notícias sobre gestão pública indicam uma relativa retomada da ideia 

gerencialista, o que pode ser inferido da consulta ao site do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social feita em julho de 2012, onde se anunciava a criação da 

Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade (CGDC) em maio de 2011. 

Este órgão é ligado à cúpula do poder executivo, presidida por um empresário adepto da 

gestão nos moldes da qualidade total e composta por outros três empresários reconhecidos 

pelo sucesso nos seus negócios, e também por membros da alta cúpula do governo, como os 

Ministros da Fazenda e do Planejamento (CNDES, 2012, p. 1). Não há um reflexo dessas 

novas atitudes do governo nos programas de formação dos gestores públicos, mas, se 

observarmos a trajetória recente das mudanças nos conteúdos desses cursos conforme a 

mudança de visão política das sucessivas administrações é plausível esperar uma nova 

tentativa de reversão em direção ao gerencialismo, no curso da atual administração. 

Mudando-se agora o foco para os gestores públicos, esse canal de migração é 

representado por aqueles servidores que ingressam na APU já possuindo um perfil 

gerencialista e, portanto, são potenciais transmissores de conhecimentos gerenciais que já 

possuem ou são facilmente cooptáveis para ingressar no esforço reformador quando este 

enseja a importação de conhecimentos gerenciais da iniciativa privada. Outra forma de se 

observar esse canal é incluir na análise as influências internas na APU, oriundas de programas 

de incentivo à adoção de metodologias importadas da administração empresarial, por 

exemplo, os programas de qualidade no serviço público, existentes desde o início dos anos 

1990. 
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A avaliação da proporção de novos gestores que ingressam na APU, já possuindo 

perfil gerencialista, pode ser inferida pelo processo de seleção, na medida em que estabelece 

nos editais referências a uma literatura de administração de empresas e/ou são formuladas 

questões de concurso fortemente baseadas nessa literatura. Para inferir o grau em que ocorre 

esta tendência gerencialista na seleção de novos gestores foram analisadas as questões das 

provas de conhecimentos específicos de quatro concursos para a carreira de EPPGG, dois na 

esfera federal (2005 e 2009) e outros dois no estado do Rio de Janeiro (2010 e 2012).  

O critério usado foi analisar o conteúdo das questões e classificá-las em três categorias 

temáticas, usando categorias da análise de conteúdo, porém em uma abordagem bastante 

simplificada dos dados, visando apenas determinar o tipo de questão e inferir o provável perfil 

de candidatos selecionados, por analogia ao perfil das questões. As categorias usadas foram: 

CP- perguntas que revelam caráter público, ou seja, perguntas que se referem à 

geração de valor público pelo Estado nos termos definidos no capítulo 2; 

CT- perguntas que revelem um caráter técnico, relacionado com o campo da 

administração, lato sensu, ou seja, perguntas que se referem à administração de organizações 

públicas ou privadas indistintamente; 

CPV- perguntas que revelem caráter privado (de administração de empresas privadas) 

ou perguntas que revelem uma associação direta com o gerencialismo ou a NPM. Nesse caso 

houve uma decisão, para efeito de análise, de considerar as perguntas relacionadas com o 

gerencialismo como tendo caráter privado, com base nas considerações feitas no capítulo 2. A 

seguir está descrito em forma de tabela, o resultado da análise: 

Tabela VI – 1 - Análise das Questões de Concursos para EPPGGs 

Concurso CP* % CT* % CPV* % Total* % 

Federal 2005 44 55 19 24 17 21 80 100 

Federal 2009 39 55 28 40 3 5 70 100 

Rio 2009 9 30 10 34 11 36 30 100 

Rio 2010 8 27 9 30 13 43 30 100 

Total 100 48 66 31 44 21 210 100 

* – nº de questões 
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A primeira observação que pode ser feita é que o caráter público das questões é 

relativamente baixo em se tratando de selecionar profissionais que devem, em tese, ser os 

condutores do processo de agregação do valor público às políticas que irão formular e, em 

alguns casos, participar da execução. 

Na esfera federal, o caráter público foi mais registrado, notando-se também um recuo 

nas questões que revelam caráter privado ou associação direta com as orientações da NPM, 

quando se compara a prova de 2005 e a mais recente, realizada em 2009. Pode-se inferir que 

nesse período houve um afastamento do modelo estritamente gerencialista, como, aliás, é 

apontado já como tendência nos cursos de formação anteriormente abordados, a partir do ano 

de 1999, e mais fortemente, a partir do início do governo Lula. Não foi possível colher dados 

de concurso na gestão da presidenta Dilma Rousseff para detectar eventuais indícios de volta 

ao gerencialismo. 

Na esfera estadual é nítida a relativamente pequena proporção de questões com caráter 

estritamente público, que se mantém num patamar próximo aos 30%, indicando a busca de 

profissionais com perfil de administrador de organizações lato sensu e índices relativamente 

altos de questões de caráter privado ou associadas diretamente à NPM. Isso mostra que a 

penetração do gerencialismo na esfera estadual, está mantendo o vigor da fase inicial das 

reformas na esfera federal, e permite a inferência de que essa mesma penetração do 

gerencialismo seja provável no nível local, onde houver governos sustentados por coalizões 

conservadoras.  

No caso do estado do Rio de Janeiro, as perguntas de caráter privado representam os 

maiores índices entre as três categorias citadas.  

Tomando-se a soma de todas as provas analisadas, a maior parte ou 52% das questões 

não revelam caráter público, sendo 21% do total de caráter privado ou associadas diretamente 

à NPM. 

Finalizando a análise do canal Gestor Público deve ser considerada a influência sobre 

esse canal exercida pelos incentivos e prêmios dos programas de qualidade no serviço 

público, no período considerado. 

No Governo Fernando Henrique Cardoso, o MARE retomou o PBQP no contexto das 

reformas gerencialistas propostas pelo PDRAE, e lançou o já mencionado QPAP, como o 

“principal instrumento do PDRAE” (MARE, 1996, p. 9). 
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O sistema de incentivo e premiação que corresponde ao QPAP é o Prêmio de 

Qualidade do Governo Federal (PQGF), instituído inicialmente para produzir uma preparação 

das organizações públicas visando atingir níveis de excelência em gestão compatíveis com o 

Prêmio Nacional de Qualidade da (FNQ), onde disputam tanto organizações públicas como 

privadas. Segundo propugnava o MARE, na época, o PQGF “[...] atendia à circunstância de 

que os requisitos de pontuação requeridos para o Prêmio Nacional pressupõem organizações 

com padrões de excelência em patamares internacionais, do que decorre a extrema dificuldade 

para os órgãos da administração pública, no contexto atual, conquistarem esta premiação [...]” 

(MARE, 1998, p. 86).  

Do posicionamento do MARE sobre o PQGF pode-se apreender duas coisas: 1- a 

intenção “gerencialista” do prêmio, pois a referência adotada é um prêmio de qualidade 

desenhado originalmente para organizações privadas e que admitia a participação de 

organizações públicas e 2- A fragilidade relativa das organizações públicas naquele momento, 

nos termos do PNQ.   

O binômio QPAP - PQGF gerou, entretanto, certa mobilização em torno da qualidade 

da gestão pública, e o aperfeiçoamento do Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP). 

Este modelo passou a ser a base para avaliação das organizações candidatas aos prêmios de 

qualidade e evolui continuamente até os dias atuais, visando produzir um movimento de 

melhoria da gestão das organizações públicas. 

Em 1999 foi criado o Programa de Qualidade do Serviço Público (PQSP), substituindo 

o QPAP, mas “[...] trazendo a experiência dos planos anteriores e agregando o atendimento do 

cidadão, incluindo uma pesquisa de satisfação dos usuários dos Serviços Públicos [...] e a 

implementação de unidades de atendimento integrado, os SACs – Serviços de Atendimento 

ao Cidadão [...]” (FERREIRA, 2009, p.1). O Prêmio correspondente ao PQSP continuou 

sendo o PQGF. 

Em 2005 foi lançado o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, o 

GESPÚBLICA. Entre outras propostas, o programa visava não só a eficiência, mas também a 

efetividade da gestão nos impactos produzidos no atendimento ao cidadão, além de enfatizar a 

gestão democrática e participativa (decreto n º 5378 de 25/02/2005). 
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O GESPUBLICA diferenciou-se dos anteriores pela comunicação adotada, através de 

site próprio, o www.gespublica.gov.br, enfatizando a disponibilização de ferramentas de 

gestão para o público, como a carta de serviços e a avaliação continuada.  

Outro diferencial do GESPUBLICA é estar baseado em princípios constitucionais da 

Administração Pública, previstos no artigo 37 da Carta Magna (legalidade, moralidade, 

impessoalidade, publicidade e eficiência). O MEGP, fundamento conceitual para todas as 

medidas propostas, passou a ser baseado nesses princípios constitucionais e apoiado nos 

pilares da excelência gerencial.  

Os conhecimentos gerenciais da iniciativa privada não são rejeitados, mas são 

colocados em subordinação ao interesse público. Tomadas estas premissas, o MEGP adota 

uma linha de abordagem que utiliza muitos princípios já mencionados dos prêmios e 

programas de qualidade. As dimensões de avaliação são agora oito, produzindo uma escala de 

1000 pontos: liderança (110 pontos); Estratégias e Planos (60 pontos); Cidadãos (60 pontos); 

Sociedade (60 pontos); Informações e Conhecimento (60 pontos); Pessoas (90 pontos); 

Processos (110 pontos) e Resultados (450 pontos).  

Concluindo, os programas de qualidade destinados a produzir mudanças nos métodos 

de gestão da Administração Pública podem ser apresentados como a trajetória que 

acompanhou as visões políticas dos governos que se sucederam desde 1990. Houve uma 

aproximação forte dos princípios da NPM, no período de governo de Fernando Henrique, 

especialmente no 1º mandato; os programas dos períodos seguintes foram gradativamente se 

afastando do modelo estritamente gerencialista até a formulação do atual programa, o 

GESPÚBLICA, já direcionado, pelo menos no discurso oficial, para um equilíbrio entre as 

dimensões meio (tecnologias de gestão) e as dimensões fim (produção de valor público). 

O movimento produzido por estes programas acabou por influenciar o ambiente no 

campo burocrático representado pelas organizações da APU. Esse ambiente tende 

provavelmente a se constituir num facilitador para os gestores que queiram introduzir 

metodologias alinhadas com as referências usadas nesses concursos.  

O esforço reformador através dos canais de migração de conhecimentos gerenciais 

abordados nesse capítulo é parcialmente neutralizado por um fenômeno em parte estrutural, 

objetivo, e em parte intersubjetivo, que será abordado no próximo capítulo, que trata da 

resistência à mudança. 

http://www.gespublica.gov.br/
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Capítulo V- Resistência à Mudança no Campo Burocrático 

Esse capítulo tem o plano de focalizar o aspecto que interfere em toda a tentativa de 

intervenção no que Pierre Bourdieu chamaria de campo burocrático, especialmente uma 

intervenção como a aqui abordada, que inclui a migração de conhecimentos gerenciais com 

origem em outro campo, o econômico, ou mais especificamente no subcampo onde atuam as 

empresas. Trata-se da resistência à mudança, que afeta a migração por reduzir a capacidade de 

absorção dos conhecimentos no destino da migração, a APU, situada estruturalmente no 

campo burocrático. 

O assunto tratado nesta parte do trabalho assume especial importância, na medida em 

que a pesquisa de campo revelou uma resistência burocrática importante às mudanças trazidas 

com a reforma do Estado e, de certa forma, até à migração dos conhecimentos gerenciais 

trazidos pelas consultorias. 

Procurar-se-á entender a resistência burocrática através de diferentes abordagens 

teóricas, principalmente as de Pierre Bourdieu, que se situa no construtivismo, e algumas 

abordagens de tendência estruturalista, como a de Flávio da Cunha Resende. 

Antes de focalizar o campo burocrático deve-se retomar contato com o universo das 

categorias principais criadas e utilizadas por Bourdieu em seus estudos e pesquisas 

sociológicas. Assim, a categoria “campo significa um espaço relativamente autônomo, um 

microcosmo dotado de leis sociais próprias, mais ou menos específicas” (BOURDIEU, 2004, 

p.20); no campo estão os agentes dotados de um “habitus, que como indica a palavra, é um 

conhecimento adquirido e também um haver, um capital” (BOURDIEU, 2010, p. 61). 

“O habitus indica uma disposição
28

 incorporada pelo agente em ação [...]” (ibid.). O 

habitus é “uma espécie de sentido do jogo que não tem necessidade de raciocinar para se 

orientar e se situar de maneira racional num espaço” (ibid., p.62). “O habitus é um sistema de 

disposições, modos de perceber, de sentir, de fazer, de pensar que nos levam a agir de 

determinada forma em uma dada circunstância” (THIRY-CHERQUES, 2008, p. 169). As 

disposições não são nem mecânicas e nem determinísticas, ou seja, o agente tem a intenção de 

tomar aquela atitude, mas permanece tendo certo grau de liberdade, que pode ser maior ou 

                                                             
28 Disposição pode ser entendida como atitude (BOURDIEU, 2010, p. 61). 

 



91 
 

menor na medida da força que o campo exerce, mesmo sem que esse último possa determinar 

a atitude. “As disposições refletem o exercício da faculdade de ser condicionável, enquanto 

capacidade natural de adquirir capacidades não naturais, arbitrárias, mediante a interiorização 

das estruturas sociais, portadoras de história individual e coletiva” (THIRY-CHERQUES, 

2008, p. 169). 

“Com a noção de campo, Bourdieu procura superar a oposição entre subjetivismo e 

objetivismo mediante uma relação suplementar, vertical que medeia entre o sistema de 

posições objetivas e disposições subjetivas de indivíduos e coletividades” (bid.,p. 172). Um 

campo pode conter subcampos e pode ser interceptado por outros campos, formando espaços 

compartilhados por dois ou mais campos. No campo estão inseridos os agentes e as 

instituições que produzem segundo regras objetivas de relação entre os agentes.  

“Os campos são tanto ‘campo de forças’, uma estrutura que constrange os agentes nele 

envolvidos, quanto ‘campo de lutas’ em que os agentes atuam conforme suas posições 

relativas no campo de forças, conservando e transformando a sua estrutura [...]” 

(BOURDIEU, 1996, p. 50). As lutas se travam no plano simbólico. As ações se dão não pela 

mera consequência das estruturas de campo, mas também pela intenção dos agentes, na sua 

disputa pelo domínio de um capital simbólico. 

O agente é o conceito que Bourdieu utiliza para representar o sujeito. Para Bourdieu o 

agente tem incorporado e é produto de estruturas profundas que ele agente ajuda a estruturar 

através do habitus, dando continuidade à história do campo. Os agentes estão posicionados no 

campo segundo uma estrutura que é dada pelas relações de força entre eles e as instituições 

que lutam pela hegemonia no interior do campo (THIRY-CHERQUES, 2008, p. 174).  

“Os Campos possuem propriedades universais, isto é, presentes em todos os campos”. 

As propriedades do campo, além das já mencionadas são a doxa, que corresponde à opinião 

dominante no campo, aquilo que é consenso, que dispensa explicações para ser aceito (ibid.). 

Outra propriedade do campo é o nomos, que é o conjunto de leis que regulam a luta pela 

dominação. Todo campo vive o conflito entre os agentes que o dominam e os demais, isto é, 
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entre os agentes que monopolizam o capital
29

 específico do campo, pela via da violência 

simbólica, contra os agentes com pretensão de dominação.  

Os detentores do poder simbólico tendem a defender suas posições adotando atitudes 

conservadoras, e os agentes em luta por melhores posições tendem a assumir atitudes 

inovadoras e até revolucionárias, por vezes desafiando a doxa do campo (ou o pensamento 

ortodoxo), para melhorarem suas posições relativas através de propostas heterodoxas. A 

tendência do campo, entretanto, é, de forma geral, reproduzir o sistema vigente e isso é em 

parte conseguido através da produção e reprodução de um conjunto de ilusões (illusio) 

“necessárias para o funcionamento e manutenção do sistema” (THIRY-CHERQUES, 2008, p. 

175).  

Os agentes em busca de poder no campo podem estar atuando num nível relativamente 

mais consciente, ou mesmo elaborando um cálculo racional para montar uma estratégia de 

conquista de posições, por exemplo, lançando trabalhos científicos para concorrer a prêmios 

ou publicações de destaque; mas mesmo assim a resistência do campo, visando conservar as 

posições tradicionais, não se dará no mesmo plano de consciência e cálculo racional, 

prevalecendo as relações subjacentes do campo e do habitus (ibid.). 

O Estado poderia ser considerado uma galáxia contendo vários campos em torno de 

sua “influência gravitacional”. Esses campos têm relativa autonomia, mas se interpenetram 

influenciando-se mutuamente. Um típico exemplo dessa interpenetração se dá entre o campo 

burocrático e o campo político. 

Para Bourdieu, o Estado é a culminação do processo de concentração de diferentes 

espécies de capital: capital das “forças físicas” (exército, polícia), capital econômico, capital 

cultural, ou melhor, capital informacional e capital simbólico. Essa concentração faz do 

Estado o possuidor de um metacapital, que lhe garante poder sobre as outras formas de 

capital. A concentração de diferentes tipos de capital se dá de mão em mão, construindo os 

diversos campos correspondentes.  Esse processo leva à constituição de um capital estatista, 

que dá ao Estado poder sobre os campos e sobre as formas de conversão de capitais                  

( BOURDIEU, 1994, p.4). 

                                                             
29 Aos interesses postos em jogo no campo Bourdieu da o nome de “capital” ou capital simbólico. O conceito é 

derivado da noção econômica, em que o capital se acumula por operações de investimento, se transmite por 

herança e se reproduz de acordo com a habilidade do seu detentor em investir. 
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O campo burocrático atua como espaço das estruturas estruturadas e estruturantes do 

viver social, onde as instituições são naturalizadas pela doxa vigente, que influi e recebe 

influência do habitus. Detentor de diversas formas de capital simbólico acumulado, o Estado 

exerce sobre a sociedade civil não apenas o poder extroverso, mas uma ampla influência nos 

campos econômico e social (BOURDIEU, 1994, p. 4). 

Outra forma de poder simbólico que sobrevive até os dias de hoje é o poder de 

nomeação, de criação de cargos de confiança. No início, essa forma de capital simbólico era 

representada pelas concessões de títulos nobiliárquicos pelo Estado, acompanhados ou não de 

propriedades e cargos com valores fiduciários envolvidos, mais tarde haveria uma sofisticação 

e uma “burocratização” desse processo de concessões. “Aos poucos um supremo e misterioso 

poder de nomeação e demissão de altos funcionários foi ficando instituído” (ibid., p.11). 

Enfim esse capital simbólico proporciona a possibilidade de geração de uma cadeia de atos 

arbitrários de autoridades nomeadas, mesmo que estes atos fiquem restritos aos limites de 

discricionariedade permitida pela lei. 

O Estado e o seu campo burocrático, através da acumulação dos capitais simbólicos 

acima mencionados, adquirem a habilidade de “impor e inculcar de maneira universal, dentro 

de um espaço territorial, um nomos, um princípio compartilhado de visão e divisão, estruturas 

cognitivas e avaliativas idênticas ou similares” (ibid., p.13). O Estado é, portanto, a base para 

a criação de “um conformismo lógico e moral [...] sobre um acordo tácito e pré-reflexivo a 

respeito do significado do mundo [...] e proporciona as bases para se vivenciar um mundo do 

senso comum” (ibid.).             

Bourdieu também considera que a universalização, ou seja, a busca de valores 

universais que poderiam ser comparados ao conceito de valor público, gera um processo 

circular que pode ser positivo, um círculo virtuoso. Bourdieu não exclui, entretanto, a 

possibilidade deveras plausível de haver distorções nesse processo resultando em desvios e 

corrupção, no sentido do favorecimento dos interesses particulares através do “uso privado 

dos serviços públicos” (ibid., p. 18).  

Um campo incorpora a história das lutas travadas em seu interior, que ficam gravadas 

nas estruturas, nas posições e nas disposições dos agentes.  
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O campo burocrático brasileiro será definido pelos seus agentes, que no presente 

trabalho são representados pelos dirigentes públicos, nomeados politicamente, sendo ou não 

servidores de carreira.  

A caracterização dos agentes públicos pode ser feita pela existência de uma 

subjetividade no campo de lutas que é o campo burocrático. Os corpos burocráticos segundo a 

nomenclatura weberiana, a rigor não possuem essa característica, na medida em que o 

servidor comum teria discricionariedade relativamente menor para agir no campo em busca de 

posições. Mas o conceito de agente não está estritamente ligado à função. Para efeito de 

simplificar a compreensão tomaremos de maneira geral as posições de dirigentes como 

agentes do campo, por serem estes ocupantes de cargos DAS, aqueles que mais têm servido 

como referência para as investigações teóricas e de campo neste trabalho, e pelo fato de 

estarem em posição privilegiada no campo burocrático, com relação à proximidade do 

fenômeno que é o tema principal da pesquisa, ou seja, a migração dos conhecimentos 

gerenciais da iniciativa privada para a APU. No caso dos gestores que foram entrevistados, 

estes ocupavam posições diretamente relacionadas com esta migração.  

O nomos do campo burocrático brasileiro sofreu as suas principais alterações sob 

regimes autoritários, no governo Vargas e na ditadura militar iniciada com o golpe de 1964. 

As propostas do PDRAE foram bem menos implementadas do que pretendiam os 

reformadores, permanecendo o campo com parte das normas que o regiam antes da reforma. 

A doxa do campo burocrático é influenciada em uma relação dialética com traços que 

remontam à formação do Estado nacional brasileiro, como patrimonialismo, empreguismo e 

nepotismo. 

A illusio do campo burocrático recebeu uma contribuição da ideologia neoliberal 

durante o período inicial da reforma dos anos 1990. Essa influência perdeu um pouco de sua 

força no campo, o que pode ser representado pela derrota dos partidos que formavam a 

coalizão que deu suporte à reforma. 

O habitus dos agentes do campo burocrático brasileiro, tomados aqui como referência 

é, geralmente, a combinação complexa entre os habitus dos vários campos a que pertencem 

esses agentes, por exemplo, político e econômico, político e social e outras combinações 

possíveis. 
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As estruturas do campo burocrático brasileiro foram sendo estruturadas ao longo de 

sua história e ainda permanecem em transformação, mas basicamente têm uma representação 

racional que é derivada do sistema federativo, a separação em três poderes, a administração 

direta e a administração indireta, ligadas ao executivo, o ministério público e os órgãos de 

controle. 

No Brasil, a reforma do Estado dos anos 1990, assim como as demais reformas de 

Estado, representou uma intervenção no campo burocrático. Os reformadores que propuseram 

a intervenção fizeram uma avaliação de seu capital simbólico e decidiram que as condições 

políticas e o campo burocrático poderiam ser modificados em grande profundidade, com 

perdas de poder para um grande número de agentes e mudanças institucionais que alterariam 

substancialmente a vida e a segurança no emprego de boa parte do corpo burocrático. O 

resultado foi o que Bourdieu denominaria uma refração
30

 representada pelo êxito apenas 

parcial da reforma. Houve resistências diversas, das quais as que mais interessam a esse 

trabalho dizem respeito à resistência em adotar certos métodos gerenciais da iniciativa privada 

propostos nos programas e projetos de modernização da gestão pública, ou seja, a resistência 

à migração de conhecimentos. 

Analisando-se as resistências apontadas por vários autores (ABRUCIO, 2010; 

MARTINS, 2003) sob a ótica do campo burocrático, percebe-se que os reformadores 

julgavam ter capital simbólico suficiente para desafiar a doxa do campo, mudando inclusive o 

seu nomos e afetando as posições dos agentes no campo, considerando que os agentes são 

dirigentes de órgãos públicos nomeados, podendo ser ou não servidores. Deve ser lembrado 

que parte dos agentes são nomeados por partidos da coalizão de governo, normalmente, e 

estes partidos nem sempre estão totalmente alinhados com os propósitos dos reformadores. O 

fenômeno da refração se dá quando o campo aceita parcialmente as mudanças que são 

tentadas. Humberto Falcão Martins aponta que um núcleo dotado de grande poder político, na 

cúpula do governo, incluindo o chefe da Casa Civil, Clovis Carvalho, o Ministro da Fazenda, 

Pedro Malan, o Secretário Geral da Presidência, Eduardo Jorge, o Ministro do Planejamento 

José Serra e até mesmo o próprio FHC resistiram a ideias de mudanças institucionais no 

campo burocrático, representando as forças do campo burocrático e político e demonstrando 

                                                             
30 Refração é um conceito tomado de empréstimo à ótica que representa uma absorção parcial da intervenção 

feita no campo. A intenção dos reformadores não foi atingida por uma reação do campo burocrático. 
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de forma prática que o capital simbólico dos reformadores do MARE não era suficiente para 

empreender a reforma completa (MARTINS, 2003, p. 154). 

Entraram em ação algumas propriedades do campo, como a sua relativa autonomia, as 

estruturas que estão inscritas naquele espaço de lutas assim como o habitus dos seus agentes, 

que geralmente estão na intersecção entre os campos burocrático e político, e podem também 

estar no campo econômico. Quando a intervenção no campo foi tentada, ela buscou superar 

essas forças de campo, como se fossem essas forças semelhantes à força gravitacional. O 

resultado foi uma reforma diferente da pretendida, quando não houve resistência total às 

medidas tentadas. 

A reação acima exemplificada se dá também no plano racional e consciente. Houve 

resistência da equipe econômica do próprio governo FHC, pelo temor em perder o controle 

sobre os gastos dos órgãos como consequência da maior autonomia das agências executivas. 

Além dessa resistência havia também a resistência de setores do parlamento que temiam 

perder a influência sobre a burocracia em termos de manipulação de verbas e cargos públicos, 

se houvesse a maior transparência promovida pelos novos sistemas de avaliação (ABRUCIO, 

2010. p. 62). Aqui a explicação seria que o capital simbólico da equipe econômica prevalecia 

provavelmente sobre o da equipe de reformadores, pois foi na estabilização econômica que se 

baseou, em grande medida, o sucesso eleitoral do partido que liderava a coalizão governista. 

Além disso, é uma constatação feita na pesquisa de campo, que o subcampo burocrático que 

cuida das finanças do Estado está mais bem estruturado e possui o que Bourdieu chamaria de 

capital informacional acumulado, tornando suas posições e sua doxa mais difíceis de serem 

desafiadas. 

Outras resistências detectadas na pesquisa de campo referem-se ao jogo de poder no 

campo político que intercepta o campo burocrático. Sobre o campo político Bourdieu diz que 

os profanos em relação a esse campo têm uma intuição sobre os agentes que nele atuam: há 

desconfiança em relação à delegação política baseada “em que as pessoas que jogam esse 

jogo que chamamos de política têm entre si uma espécie de cumplicidade fundamental, prévia 

ao seu desacordo” (BOURDIEU, 2011, p. 6). As entrevistas de gestores na pesquisa de campo 

que será detalhada mais adiante mostram que as propostas de mudança que afetem esse jogo 

de poder podem ser simplesmente engavetadas ou proteladas indefinidamente. 

Mas o fenômeno da refração apontado acima significa que, se por um lado houve 

resistências, por outro lado, parte das reformas foi relativamente bem sucedida. No campo 
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burocrático esse relativo sucesso é representado pela adoção de alguns métodos gerenciais das 

empresas privadas, como, por exemplo, o gerenciamento de projetos usando os métodos 

recomendados pelo PMI
31

 (Project Management Institute), o planejamento plurianual, a 

disseminação de gestão através de metas, a avaliação de desempenho, a terceirização, entre 

outras medidas. 

Esse relativo sucesso das propostas reformistas não implica uma postura crítica do 

campo burocrático com relação aos conhecimentos que foram e estão sendo migrados para a 

APU. Em boa medida os métodos foram adotados sem um debate profundo das diferenças 

entre as organizações privadas onde foram originados e as organizações públicas, como já foi 

mostrado neste trabalho e é ainda confirmado pela pesquisa de campo. 

Neste trabalho foi possível observar uma parcela razoável das resistências através de 

pesquisas bibliográficas e de campo. Outras parcelas dessa resistência estão em níveis 

relativamente mais profundos da estrutura do campo ou têm sua origem em campos que 

ficaram fora do foco da investigação, como é o caso do campo estritamente político, onde se 

encontram os movimentos sindicais e sociais, com razoável intersecção com o campo 

burocrático. Um exemplo prático dessas resistências pode ser representado pela resistência 

sindical ao processo de terceirização da gestão hospitalar do Hospital Universitário Antônio 

Pedro (HUAP)- da UFF, recentemente defendida pelo diretor do hospital e pelo reitor da UFF. 

O sindicato apresenta argumentação contrária à mudança, considerada uma privatização do 

serviço de grande interesse público, e apontando para a necessidade de uma mobilização no 

sentido da preservação do valor público ameaçado (ADUFF-SSIND, 2013). O agente─ no 

caso representado pelo dirigente público que pretende a mudança─ está submetido às forças 

do campo e terá que agir considerando essas forças. Parte dessa pressão já está incorporada 

nas estruturas do campo, influenciando e sendo influenciada pelo habitus dos agentes em luta. 

Com relação a resistências às mudanças existem outras abordagens de caráter 

estritamente racional e objetivo, que diferem como forma de abordagem daquela feita usando 

as categorias de Bourdieu, na medida em que os conceitos bourdianos revelam reações que se 

dão num plano que medeia entre a subjetividade dos agentes e suas disposições refletidas no 

habitus e as estruturas de posições objetivas do campo.  

                                                             
31

 PMI- Project Management Institute- instituto estadunidense  que organiza o corpo de conhecimentos relativos 

ao gerenciamento de projetos, e normatiza os procedimentos para essa atividade, sendo uma referência 

respeitada no meio empresarial. 
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A abordagem feita por Resende, em seu texto Porque as reformas falham? é baseada 

na Teoria da falha permanente, segundo a qual existe uma sequência indefinida de falhas, 

uma reforma falha e acaba gerando outra reforma, evidenciando uma inércia da baixa 

performance, em uma espécie de equilíbrio homeostático, produzindo organizações que 

sobrevivem indefinidamente com baixa performance. Isso ocorreria devido aos conflitos 

intrínsecos entre os objetivos das reformas (RESENDE, 2002, p.125). A teoria da falha 

permanente parte de dois princípios básicos: 1-“Organizações com baixa performance podem 

sobreviver” e 2- “O encerramento de uma organização está inversamente relacionado com o 

seu tempo de existência” (ibid. p. 128). Essa teoria se dedica a explicar como é a 

sobrevivência de uma organização de baixa performance; porque esse tipo de organização 

geralmente não melhora a sua performance;  e como se dão os mecanismos que atuam nessas 

organizações para perpetuar esse quadro de baixo desempenho.  

No caso da APU, atores estratégicos ─ que na linguagem bourdiana seriam chamados 

de agentes─ podem atuar para manter o status quo e assim não serem afetados os seus 

interesses quanto à segurança e poder, principalmente. Mas o fenômeno é mais complexo do 

que o simples interesse corporativo. Outros atores estratégicos, não beneficiários do quadro 

vigente, têm a sua posição marcada pela defesa de medidas necessárias para a melhoria do 

desempenho e é comum, nas grandes organizações públicas ou privadas, que haja mais de 

uma posição em jogo e que haja conflitos entre essas posições. A situação aludida é aplicável 

às reformas do Estado brasileiro. 

As reformas do Estado não são um fenômeno novo, já existem desde a origem do 

próprio Estado e sempre buscam a melhoria de performance e o ajuste fiscal. As reformas não 

ocorrem espontaneamente ou segundo os desígnios dos reformadores, por melhor que tenham 

sido desenhadas do ponto de vista lógico. O sucesso das mudanças pretendidas implica 

necessariamente o apoio de atores estratégicos que estão na burocracia. Esses atores apoiam 

as reformas que não interfiram ou nos seus interesses focais imediatos ou que possam 

contribuir para esses interesses, sejam eles relacionados com segurança, interesses pessoais ou 

interesse num determinado tipo de solução para aumentar o desempenho da APU (ibid., p. 

128). As reformas estão geralmente associadas com o ajuste fiscal e/ou com o aumento de 

performance. Mas os atores estratégicos geralmente vêem conflito entre esses dois objetivos 

de reforma. Esse conflito está centrado na questão do controle: reformas que tenham como 

objetivo o ajuste fiscal demandam aumento de controles enquanto reformas que busquem 

melhora do desempenho do aparelho APU, normalmente implicam mudanças institucionais 
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que ampliam a liberdade discricional dos atores ou criam desenhos descentralizados de 

administração, o que normalmente reduz o controle direto do aparelho burocrático. 

 Na tabela a seguir Resende descreve suscintamente as explicações de vários autores 

para o insucesso das reformas do Estado: 

                    

Ambientes Institucionalizados Caiden(1999) Insituições inibem Reformas

Resistência Organizada Kaufman (1995)
Interesses organizados se opõem e 

resistem à reforma

Ondas de Reformas Light (1997)

Reformas criam consequências 

não antecipadas;                

Reformas resultam da competição 

de ideias conflitantes.

Valores Conflitantes Kaufman (1971)

Valores conflitantes a cerca de 

como reformar cria a necessidade 

de mais reformas

Conflito Estrutural Coe (1997)
Pressões no ambiente externo 

inibem a reforma

Atenção dos Atores Estratégicos March et.al (1993)

Reformas não matêm a atenção 

dos atores estratégicos para 

continuar

Amplitude da Reforma March et. al (1993)

Por ter objetivos múltiplos e de 

grande escopo, reformas são 

difíceis de implementar 

Contradições, ambiguidades e incerteza

Peteres e 

Savoie(1996); 

March e 

Olsen(1989) 

Reformas criam ambiguidades, 

contradições  e incerteza, 

reduzindo a chance de 

implementação. Forças 

contraditóriasinibem a 

implementação da reforma.

Garbage Can
Cohen, March e 

Olsen (1972)

Incertezas, ambiguidades e 

complexidade geram processos de 

"garbage can" que levam a 

problemas de implementação

Descentralização versus Coordenação Kaufman (1995)

Trade-Off entre descentralização e 

coordenação causam problemas de 

implementação

Trasnsferência de Poder Caiden (1991)
Transferência de poder causa 

deslocamento de objetivos

Poder e Política Seidman (1998)
Contradição de funções provoca 

problemas de implementação

Demandas Conflitantes Brunson e Olsen

Interesses Conflitantes entre 

mudança e estabilidade causam 

incerteza e ambiguidade para os 

atores estratégicos, afetando a 

implementação

Reformas criam demandas conflitantes entre mudança e 

estabilidade

Reformas enfrentam resistência organizada por três razões:a) 

benefícios de manutenção do status quo; b)oposiçcão 

calculada à mudança; e c)pouca habilidade para a mudança.

Reformas geram mais reformas. Quanto mais a APU é 

reformada, mais o Congresso e a Presidência acham que ela 

precisa ser reformada.

Reformas representam um conflito permanente de valores 

sobre como organizar a APU: competência neutra, 

representatividade e liderança executiva.

Quando a reforma começa, outro conjunto de forças passa 

atuar para fazer a organização recuar para o status quo.

Reformas não conseguem fazer com que os atores 

estratégicos se mantenham atentos a elas para que o 

processo continue. 

Reformas tendem a atrair maior oposição e a ter 

consequências não atencipadas

Reformas demandam mais coordenação e controle; 

Reformas geram forças centrífugas e centrípedas que tornam 

complexa a implementação.

Reformas são processos de "garbage can" - soluções 

esperando por problemas.

Descentralização causa problema de coordenação e, por tal 

razão, provoca-se o movimento em direção a centralização

Os objetivos propostos na reforma são repostos por outros 

objetivos como consequência de transferência de poder

Objetivos conflitantes da reforma são a fonte de mudança

Reformas são implementadas em ambientes muito 

Tabela V - 1- Explicações Correntes Para os Dilemas na Implementação em Reformas Administrativas

Natureza da Explicação Autor (es) Mecanismo Causal Explicação

Fonte: Texto de Flávio da Cunha Resende; Porque as Reformas Falham? (RESENDE, 2002, 

p. 127)  

Observe-se que, na tabela nº V-1, as frases como: “As reformas criam incerteza, 

ambiguidade”; “há conflito de valores”; “poder dos atores estratégicos não foi devidamente 

considerado” são recorrentes. Invariavelmente são citadas nessas explicações problemas de 

erros de avaliação do quadro vigente na APU, incluindo jogo de poder entre os atores 

estratégicos e soluções que não se enquadram na realidade, despertando reações que acabam 
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por deter o movimento reformista, total ou parcialmente, ou mesmo levando a novas 

reformas. A tabela exposta acima foi extraída do texto de Flávio Resende e contém várias 

explicações correntes para falhas em reformas do Estado por diversos tipos de resistência a 

mudança. 

No caso da reforma do Estado dos anos 1990 no Brasil, já descrita brevemente no 

capítulo II, houve a proposta de substanciais mudanças institucionais, com a criação de novas 

instituições e mudanças na cultura burocrática implicando alteração na estrutura de poder e 

perda parcial de controle sobre a burocracia. As mudanças propostas ocasionaram forte 

resistência no campo burocrático, inclusive por parte dos atores estratégicos que detinham o 

poder e que viam o controle como fundamental para melhorar o desempenho da APU, via 

redução de custos. 

“As mudanças institucionais propostas causariam impacto na velha ordem burocrática 

herdada do decreto lei 200/67, e por que não dizer da cultura do patrimonialismo brasileiro, 

tão discutido pelos analistas da burocracia” (RESENDE, 2002, p. 132). Mas as medidas de 

controle de custos e ajuste fiscal propostas pelo MARE obtiveram amplo apoio dos atores 

estratégicos da burocracia, porque não alteravam as regras do jogo de poder e mantinham o 

controle rígido. As medidas destinadas ao ajuste fiscal receberam apoio dos Ministérios da 

Fazenda, Casa Civil e Planejamento e de outros atores estratégicos da burocracia (MARTINS, 

2003, p. 159; RESENDE, 2002, p. 132). As mudanças institucionais receberam apoio apenas 

parcial, sendo as organizações sociais e as agências executivas “consideradas como 

inadequadas e, em grande medida, como instrumentos de descontrole em torno da gestão da 

administração direta sobre a indireta” (ibid.). “Naquelas partes da mudança relativas à 

implementação das agências executivas e organizações sociais o conflito foi com os 

Ministérios da Fazenda e do Planejamento” (RESENDE, 2002, p. 133). Esses Ministérios 

iriam, mais tarde, aceitar melhor a ideia, após estudos mais aprofundados. Mas no momento 

da reforma entendiam que estas novas instituições produziriam um risco de o governo perder 

o controle nas áreas de orçamento e pessoal. 

“Curiosamente” o MARE havia recebido total apoio dos atores estratégicos na fase de 

formulação da proposta. Mas quando programa começou a ser implementado e “quando as 

novas instituições trouxeram a ideia de desregular o orçamento e as finanças”, surgiram as 

resistências (RESENDE, 2002, p.134). 
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Além da reação dos atores estratégicos situados nos postos da administração direta 

houve também reação da administração indireta, que pela reforma proposta passaria a ser 

organizada em agências executivas. Os atores estratégicos da administração indireta 

consideraram a mudança uma perda do status de servidor convencional para o de servidor       

(no caso daqueles que já possuíam a condição de estatutário e empregado público para os 

novos funcionários da agência) atuando em regime de contrato de gestão e, portanto, 

submetido às pressões imprevisíveis da administração direta. “O contrato de gestão pretendia 

instaurar uma nova dinâmica de relacionamento entre formulação e implementação de 

políticas públicas, orientada pelos resultados. Essa lógica entrava em choque com aquela 

vigente desde o decreto lei nº 200/67” (ibid.) e, portanto, foi difícil obter a cooperação desses 

atores estratégicos para a implementação das reformas institucionais. 

Além da reação dos atores da administração indireta vistas segundo a lógica dos 

interesses desses agentes, existe aqui também uma questão técnica que está em debate na 

APU há mais de um século, pelo menos desde Woodrow Wilson, que é a separação entre 

política e administração, imbricada nessa proposta de reforma do PDRAE, quanto às agências 

executivas. Nesse caso o núcleo estratégico da APU (estrutura burocrática mantida no 

desenho institucional do PDRAE) formularia as políticas, e as agências apenas executariam 

essas políticas segundo orçamentos limitados e contidos num contrato de gestão. Ocorre que, 

como observa Robert Behn, essa separação entre política e administração é simples de se 

enunciar e “é um conceito com grande apelo, mas infelizmente desconectado da realidade” 

(BENH, 1995, p. 317). Como as agências têm orçamento limitado, a escassez de recursos 

levaria a situações onde a agência seria obrigada a decidir qual política seria privilegiada e 

qual preterida, e isso implica uma decisão tipicamente política por parte de uma agência 

executiva. 

Existem, portanto, formas de se analisar a resistência burocrática tanto na 

epistemologia estruturalista quanto no método construtivista de Bourdieu. 

Existem congruências importantes entre as análises quando se trata da resistência à 

mudança. Em ambas existem atores estratégicos (para Bourdieu seriam os agentes), 

representados pelos dirigentes públicos que ocupam cargos de direção e assessoramento na 

burocracia (campo burocrático nos termos bourdianos), que reagem às reformas resistindo a 

sua implementação, por interesses corporativos ou substanciais, resultando daí que parte das 

reformas simplesmente não acontece. A medida da força política dos reformadores (capital 



102 
 

simbólico em termos bourdianos) é revelada em determinadas partes da reforma que obtêm 

apoio e conseguem ser implementadas, como as medidas de ajuste fiscal (privatizações, teto 

do salário dos servidores, lei da responsabilidade fiscal), e ainda outras penetram o campo 

burocrático de forma mais sutil, como a migração de alguns conhecimentos gerenciais 

originados na administração de empresas para a APU, através dos canais focalizados nesse 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

Capítulo VI – Ouvindo o Campo Burocrático  

Neste capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa de campo e será feita a análise 

desses dados, segundo a sequência recomendada por Laurence Bardin.  Assim, primeiro serão 

feitas as primeiras inferências a partir dos dados de cada categoria, separadamente. Em 

seguida serão feitas outras inferências, interpretações e conexões entre as categorias na análise 

final dos dados. 

A metodologia utilizada na pesquisa foi descrita no capítulo I e consistiu em uma 

análise de conteúdo de um corpus formado por 21 entrevistas de gestores públicos do estado 

do Rio de Janeiro, sendo dois deles dirigentes. A amostra escolhida teve o objetivo de 

explorar o campo burocrático em posições onde ocorre mais frequentemente a migração de 

conhecimentos gerenciais investigada nessa pesquisa, as funções desempenhadas pelos 

EPPGGs. Existem homologias entre essas funções nas esferas federal e estadual, tanto no 

aspecto formal representado pela lei que institui e regula a carreira, quanto do ponto de vista 

material, pelo fato dos gestores terem como objetivo a formulação e implementação de 

políticas públicas. 

A falta de referencial teórico específico torna essa pesquisa de campo ainda mais 

relevante para o presente estudo e para futuras projeções do trabalho. A análise de conteúdo 

foi útil para extrair o máximo de conhecimento das entrevistas. Estas foram organizadas de 

forma a permitir a fala dos gestores com a maior liberdade possível. O resultado foi um 

número razoavelmente alto de registros significativos, nos termos adotados por essa 

metodologia.  

VI-1 Quadros de Agrupamento em Registros Significativos  

Os quadros de registros que vão ser apresentados em seguida contêm as seguintes 

colunas: Categoria, Subcategoria, Registros Típicos Significativos, Número de Registros 

Aderentes, Número de Entrevistas que Apresentaram o Registro Típico. 

A tabela seguinte contém as explicações e observações sobre o conteúdo das colunas 

acima. 
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Tabela VI - 1- Quadro de Agrupamento em Registros Típicos Significativos 

Quadro Explicativo 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 
REGISTROS 

TÍPICOS 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ENTREVISTAS 

COM O 

REGISTRO 

Categoria 

temática 

selecionada 

através das 

etapas iniciais 

de leitura 

flutuante das 

transcrições. No 

caso desse 

trabalho foram 

determinadas as 

categorias a 

partir de nove 

transcrições. 

Maior nível de 

detalhe da 

categorização. Aí 

residem as maiores 

diferenças entre a 

categorização de 

partida e a 

categorização 

final, após nove 

leituras de 

transcrições. 

O registro 

típico é obtido 

pela análise de 

certo número 

de entrevistas 

(no caso 9). No 

caso desse 

trabalho 67 

registros típicos 

foram 

selecionados 

para representar 

os 379 registros 

obtidos. 

É o número de 

registros que 

aderem ao 

registro típico 

selecionado. 

Significa que o 

registro não é 

igual ao registro 

típico, mas pode 

ser representado 

por ele. 

Vários registros 

pouco 

diferentes 

podem ser 

representados 

por um registro 

típico. 

É o número de 

entrevistados 

que 

apresentaram, 

pelo menos uma 

vez, um registro 

que pode ser 

representado por 

aquele registro 

típico. Explica-

se aí que o 

número de 

registros 

aderentes pode 

ser maior do que 

o nº de 

entrevistas com 

registros 

aderentes àquele 

registro típico. 
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Tabela VI – 1 - Quadro de Agrupamento em Registros Típicos Significativos- 19 entrevistas 

CATEGORIA SUBCATEGORIA REGISTRO TÍPICO 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ENTREVISTAS 

COM O 

REGISTRO 

A. PERFIL DO 

ENTREVIS- 

TADO 
 

A1.Formação 

“Sou Graduado em Universidade Pública Federal ou Estadual” 12 12 

“Sou Graduado na PUC Rio” 2 2 

   

“Sou Graduado em outras Universidades ou Faculdades” 4 4 

   

“Tenho Mestrado em área ligada à APU” 10 10 

“Tenho Doutorado em área ligada à APU” 1 1 

“Sou Mestrando em área ligada à APU” 5 5 

A2. Perfil Ideológico 

“Vejo uma distinção entre APU e Administração Privada [...] 

não concordo que se confunda o público com o privado” 

9 7 

“Eu, diferente de muita gente no setor público, acho que o 

governo deveria deixar a cargo do setor privado muita coisa 

que este sabe fazer melhor” 

7 5 

A.3 Influências 

Recebidas 

Max Weber 1 1 

Ana Paula Paes de Paula 1 1 

Boaventura 1 1 

Aleomar Baleeiro 1 1 

Sergio Buarque de Holanda 1 1 

José de Santos Carvalho Filho (Direito Adm.) 1 1 

Karl Marx 2 2 

A4 Como Chegou à 

AP 

“desde minha graduação me interessei pelo setor público” 15 11 

“busquei a segurança da carreira de servidor..” 11 11 

“trabalhei na iniciativa privada antes da APU” 7 7 
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Tabela VI-1(continuação) - Quadro de Agrupamento em Registros Típicos Significativos- 19 entrevistas 

CATEGORIA SUBCATEGORIA REGISTRO TÍPICO 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ENTREVISTAS 

COM O 

REGISTRO 

A.PERFIL DO 

ENTREVISTADO 
A.5 Posição na AP 

“Sou coordenador de uma área ou grupo de projetos” 6 6 

“Estou alocado como gestor em uma Subsecretaria” 6 6 

“Presto Assessoria Técnica” 4 4 
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Inferências sobre a Categoria A- PERFIL DO ENTREVISTADO 

 

 

O perfil dos gestores entrevistados começa por revelar uma formação acadêmica de bom 

nível, se forem consideradas as instituições de ensino onde os respondentes concluíram seus 

cursos de graduação, na maioria escolas de primeiro nível, públicas ou particulares (73 % dos 

entrevistados). Além da graduação, todos os gestores passaram, no mínimo, por um curso de 

formação equivalente a uma pós-graduação Lato Sensu, como parte do concurso de admissão 

na carreira. Chama também a atenção o número de gestores entrevistados que já possuem o 

título de Mestre, em área ligada à administração pública (11 em 19 entrevistados), além de 

cinco entrevistados que afirmaram estar cursando o mestrado também na mesma área. 

O perfil de formação acadêmica ajuda a explicar a boa fluidez das entrevistas, com 

fácil condução por parte do entrevistador. Quando os entrevistados se dispuseram a uma fala 

mais aprofundada sobre algum tema, normalmente esse discurso foi bem articulado, claro e 

rico em informações.  

O perfil ideológico não foi muito exposto pelos entrevistados, até por que uma parte 

dos entrevistados contornou esse tópico, não assumindo posições muito definidas. Aqueles 

que permitiram alguma análise desse tópico, representados por 12 entrevistados, se dividiram 

em duas posições opostas do espectro político ideológico. Uma dessas posições é de tendência 

liberal, favorável ao crescimento da privatização do serviço público e a outra posição, 

claramente oposta, propugna uma distinção clara entre o público e o privado. 

A maioria (11/19) dos entrevistados já se interessava pela APU desde a graduação, 

sendo frequentes os relatos de participação em ONGs e trabalhos de extensão universitária, o 

que revela a vocação para o desempenho do cargo. Igual parcela dos entrevistados falou que 

veio para a APU para obter segurança no emprego e, nesse caso, os depoimentos foram em 

geral mais conservadores e menos críticos do que os do outro grupo. Há casos de 

concomitância entre a vocação e a segurança. 

No grupo de dezenove entrevistados havia coordenadores; coincidentemente foram os 

que mais produziram registros, provavelmente por terem uma visão mais completa dos 

sistemas da APU, e por terem um pouco mais de tempo como servidores. 

Em resumo, o grupo dos entrevistados apresentou um perfil de alto potencial de 

desempenho na função de gestor público, pela excelente formação e pela vocação da maioria. 
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Tabela VI -1(continuação) - Quadro de Agrupamento em Registros Típicos Significativos- 19 entrevistas 

CATEGORIA SUBCATEGORIA REGISTRO TÍPICO 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ENTREVISTAS 

COM O 

REGISTRO 

B. PROJETOS 

SELECIONADOS 

B.1 Racional de 

Seleção 

“O projeto tem justamente a ver com a migração de 

conhecimentos...” 

3 3 

“A ideia era contratar uma empresa de consultoria que faria o 

projeto de contratualização da SEPLAG e de mais 8 órgãos, 

tendo a SEPLAG como interveniente e recursos do Banco 

Mundial” 

3 3 

B.2 Origem dos 

Projetos 

“Eu não acompanhei o início do projeto [...] quando eu 

cheguei já estava contratado...” 

6 6 

“No caso do projeto a origem foi um estudo técnico...Uma 

definição técnica” 

14 10 

“Os projetos com os quais lido são todos de origem técnica e 

não vejo origem na cidadania nos projetos citados” 

8 5 

B.3 adaptabilidade 

dos Conhecimentos 

da Gestão Privada na 

AP 

“[...] na APU a realidade é outra e a técnica, às vezes, não 

pode ser aplicada, o conhecimento se perde[...] na APU há 

outros interesses...” 

14 8 

“As metodologias são adaptadas de acordo com a 

necessidade... A consultoria adapta os conhecimentos da 

metodologia ao caso da APU” 

8 7 

“Não há preocupação com adequação à realidade da APU...” 2 2 
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Inferências sobre a categoria B- PROJETOS SELECIONADOS 

 

 

Para começar, os comentários sobre os projetos são feitos do ponto de vista de quem está 

envolvido, como responsável pela execução, ou como encarregado pelo acompanhamento das 

consultorias que executam os trabalhos.  

Um registro com alta frequência aponta para o fato de boa parte dos projetos serem 

originados de ideias formuladas por técnicos; e, se é feita a soma destes com aqueles que 

afirmam que a cidadania não está envolvida na origem dos projetos, conclui-se que para 

quinze dos dezenove entrevistados (79%) os projetos não respondem a uma demanda da 

cidadania de forma direta. Essa, aliás, é uma característica que se pode esperar quando se trata 

de uma administração influenciada por ideias gerencialistas, pois o próprio PDRAE, plano de 

reforma do Estado já mencionado, incluía no desenho institucional uma cúpula de governo, 

formada pelo primeiro escalão dos três poderes para a formulação de leis e políticas públicas 

(MARE, 1998, p. 27).  

Na subcategoria que reúne os registros referentes à origem dos projetos também pode 

ser ressaltada a relativamente baixa participação dos gestores entrevistados na origem dos 

projetos, nos seus estudos iniciais. Esse é um ponto sensível da análise porque está ligado ao 

estabelecimento das metas de um projeto ou programa, que tem significado muito diferente na 

medida em que a participação da cidadania e do controle social seja maior ou menor. Os 

registros mostram quase nenhuma participação da cidadania ou controle social no 

estabelecimento das metas que estão na origem dos projetos. 
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Tabela VI-1(continuação) - Quadro de Agrupamento em Registros Típicos Significativos- 19 entrevistas 

CATEGORIA SUBCATEGORIA REGISTRO TÍPICO 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ENTREVISTAS 

COM O 

REGISTRO 

C. CANAIS DE 

MIGRAÇÃO 

C.1 Participação dos 

Consultores 

“A consultoria é também usada para legitimar a estipulação de 

metas. A SEPLAG é considerada uma secretaria restritiva...As 

consultorias gozam de muito respaldo...” 

7 3 

“A consultoria foi contratada por que o estado não tinha 

conhecimento para realizar o projeto” 

12 8 

“A consultoria entrega o produto, mas o Estado não retém o 

conhecimento, podendo comprar o mesmo produto 

‘atualizado’ no futuro...” 

5 3 

“As consultorias já estão adaptadas à APU, ao menos no 

discurso...” 

4 4 

C.2 Formação dos 

EPPGGs 

“No curso de formação aprendemos ferramentas que ainda não 

podem ser aplicadas na prática...” 

2 2 

C.3 Transferência de 

Conhecimentos 

“Os Projetos são executados com ferramentas do setor privado 

como PMI, Planejamento Estratégico, Gestão por Processos...” 

11 7 

“Estou trabalhando com a consultoria para absorver 

conhecimentos que serão depois aplicados na rotina..” 

7 5 

“Não há retenção dos conhecimentos da consultoria...” 5 4 

“A consultoria é um bom instrumento para trazer 

conhecimento da iniciativa privada...” 

8 6 

C.4 Críticas aos 

Conhecimentos 

Gerenciais 

“Os conhecimentos trazidos pelas consultorias são 

incompletos [...] Precisam ser combinados com os 

conhecimentos da APU...” 

8 7 

“A preocupação qualitativa na aplicação dos conhecimentos 

gerenciais é menos importante que o marketing político em 

torno dos programas...” 

7 5 
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Tabela VI-1(continuação) - Quadro de Agrupamento em Registros Típicos Significativos- 19 entrevistas 

CATEGORIA SUBCATEGORIA REGISTRO TÍPICO 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ENTREVISTAS 

COM O 

REGISTRO 

C. CANAIS DE 

MIGRAÇÃO 

C.5 Influências 

Externas no processo 

de Migração 

“[...] Não há cheque em branco [...] Os organismos 

internacionais não emprestam para quaisquer projetos...” 

5 4 

“São feitas cartas consulta ao BID (ou ao Banco Mundial, ao 

BIRD,etc) pelo MPOG que depois do processo de aprovação 

repassa o recurso ao estado...” 

7 6 

“Há no caso das UPPs influência da experiência Colombiana 

...” 

2 2 

C.6 Conhecimentos 

Gerenciais trazidos 

pelos Gestores 

Contratados pela AP 

“Os EPPGGS que tem passado nos concursos estão 

plenamente aptos à receber esse conhecimento porque estão no         

mesmo nível de formação e experiência dos consultores que 

nos visitam...” 

3 2 
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Inferências sobre a Categoria C- CANAIS DE MIGRAÇÃO 

 

 

Os registros que falam sobre a adaptabilidade dos conhecimentos da gestão privada na APU 

na proporção de 10/19 (53%) consideram que a realidade da APU é diferente daquela 

encontrada na gestão privada e, portanto, os métodos “importados” teriam que ser adaptados. 

Mesmo os registros mais favoráveis à adoção dos métodos gerenciais das empresas falam em 

adaptação dos conhecimentos para a realidade da APU feita pelas consultorias. Em resumo, a 

não adaptabilidade imediata dos métodos gerenciais de empresas à APU é praticamente uma 

opinião unânime nas entrevistas usadas até esse ponto.  

Outros registros importantes afirmam que os conhecimentos que vêm da iniciativa 

privada são incompletos e precisam ser combinados com os já incorporados pela APU ao 

longo do tempo para produzirem algum resultado. 

Na categoria especificamente voltada aos canais de migração chama a atenção o 

elevado número de registros que revelam a incapacidade técnica do Estado para realização 

dos projetos relativos à modernização da gestão. Onze dos dezenove entrevistados fazem 

dezessete registros mencionando a falta de conhecimento do Estado para a realização desses 

projetos, mesmo com a contratação por concurso de especialistas em políticas públicas. A 

baixa faixa etária média e a relativamente pouca experiência prática dos entrevistados em 

gestão pública talvez ajude a explicar essa aparente descrença na capacidade técnica do 

Estado. 

É revelada, em sete registros por três dos dezenove entrevistados, a utilização do 

consultor não simplesmente como um canal de migração de conhecimentos, mas como um 

elemento de legitimação de programas. Os registros dessa natureza revelam que os dirigentes 

algumas vezes encontram obstáculos de natureza política, ou mesmo simples resistência às 

mudanças, e recorrem aos consultores─ muitos deles renomados no mundo privado e até 

mesmo já com certa bagagem na APU─ para conseguirem implantar os planos de 

modernização. 

Não é raro encontrar-se relatos sobre consultores que são contratados sob o 

acompanhamento da agência financiadora nacional ou internacional. 
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Há registros mostrando que a preocupação com o marketing político se sobrepõe, às 

vezes, ao interesse qualitativo na melhoria da APU. Aliás, essa era uma suposição presente 

em nossas considerações iniciais. 

Os programas que estão sendo conduzidos pelos entrevistados recebem algum tipo de 

influência dos órgãos financiadores internacionais, embora haja um registro dando conta de 

que essa influência é apenas de caráter orientador e não impositiva. Outros registros ressaltam 

que não existe “cheque em branco”, mostrando que os interesses que estão presentes nesses 

órgãos internacionais têm que ser respeitados para que se obtenha a aprovação dos projetos. 

Ressalte-se que esses órgãos operam com fundos oriundos em boa parte das economias 

centrais, o que conduz a inferir que há uma influência sobre o tipo de programa que vai ser 

implantado na APU, ou pelo menos diretrizes gerais para serem seguidas. 

Também no campo das influências externas são mencionados modelos que teriam sido 

tomados como exemplo, como no caso do projeto das UPPs (Unidades de Polícia 

Pacificadora) que teria usado como referência o modelo colombiano da cidade de Medellin, e 

no caso da saúde pública que teria tomado como exemplo os modelos de Portugal e Espanha. 
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Tabela VI-1(continuação) - Quadro de Agrupamento em Registros Típicos Significativos- 19 entrevistas 

CATEGORIA SUBCATEGORIA REGISTRO TÍPICO 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ENTREVISTAS 

COM O 

REGISTRO 

D. RESULTADOS 

DOS PROJETOS 

D.1 Resultados x 

Impactos 

“Eu vejo no meu caso o impacto muito distante... Você não 

consegue nem alcançar os resultados, ver os impactos é muito 

mais difícil... O próprio consultor que nos está assessorando 

disse que em MG os indicadores usados eram, na maioria, de 

resultados, e muito poucos eram de impacto...”. 

11 8 

“Acredito que através de maior eficiência e comprometimento 

a criação de indicadores de impacto vai ser atingida...”. 

5 5 

D.2 Outros Impactos Sem frequência significativa   

D. 3 

Acompanhamento de 

Resultados e 

Impactos   

“O controle dos impactos fica prejudicado pela multiplicidade 

de projetos e pelo gap entre inserção e execução somada à 

rotatividade de 50% na carreira (aprox.. metade dos 

concursados desde 2009 saiu da carreira ou do serviço público  

por motivo geralmente salarial)” 

8 5 

“Não há controle de impacto nem por parte da APU nem por 

parte do controle social” 

7 7 

“às vezes o simples ato de se começar a medir já leva a uma 

melhora na eficiência” 

2 2 
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Inferências sobre a categoria D- RESULTADOS DOS PROJETOS 

 

 

 

A categoria temática “resultados dos projetos” traz um grande número de registros que 

mostram que os impactos dos projetos não são conhecidos pela maioria dos entrevistados. 

Existem registros afirmando que até mesmo os resultados esperados dos projetos não estariam 

sendo alcançados. Há diversos registros informando a dificuldade de se formular indicadores 

de impacto, e mais ainda, de acompanhar os resultados e impactos. A aplicação pura e simples 

das metodologias gerenciais das empresas esbarra aqui na complexidade do objeto da APU, o 

cidadão. É citado especificamente o exemplo de um consultor já experiente em projetos de 

modernização da gestão que afirmou ter tido dificuldade no estabelecimento de indicadores de 

impacto nos projetos realizados em Minas Gerais. Também é dito nos registros dessa 

categoria que o controle social não atua no estabelecimento dos indicadores ou mesmo no 

acompanhamento daqueles que são estabelecidos. 
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Tabela VI-1(ontinuação) - Quadro de Agrupamento em Registros Típicos Significativos- 19 entrevistas 

CATEGORIA SUBCATEGORIA REGISTRO TÍPICO 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ENTREVISTAS 

COM O 

REGISTRO 

E. PROPOSTAS E 

CRÍTICAS PARA A 

MELHORIA DA 

APU 

E.1 Críticas aos 

Métodos 

Gerencialistas 

“A adoção de métodos gerencialistas para modernizar a 

gestão, às vezes, não passa de uma forma de captar recursos, 

de redução de custos, de obtenção de resultados... Mas não sei 

se o conceito de eficiência (fazer mais com menos) está 

mesmo sendo aplicado na prática...”. 

6 5 

E. 2 Propostas de 

Melhoria 

“Existem hoje no Estado pessoas capacitadas para desenvolver 

os projetos de mudança sem tanta necessidade de contratação 

de consultorias privadas, por exemplo, para mapear 

processos...”. 

2 1 

 “Os projetos de privatização, por exemplo na área da saúde, 

geram perda de conhecimento e pessoal qualificado para o 

Estado em área de alto interesse público...” 

4 2 

“Há interesses escusos por trás da campanha de 

desmerecimento do serviço público, por exemplo, no caso da 

saúde, com o objetivo de criar um monopólio de OSs...” 

4 2 

“A ideia seria formar os recursos e criar equipes aqui para 

atividades que são contínuas ao invés de contratar sempre 

consultorias, sem reter o conhecimento...”. 

16 11 

“Deveriam ser criados indicadores melhores... 3 ou 4 que 

pudessem ser acompanhados” 

2 2 

E.3 Críticas aos 

métodos de migração 

de Conhecimentos 

“As consultorias são mal contratadas [...] não há obrigação de 

transferir conhecimentos para os gestores públicos e estes 

acabam sendo meros fiscais dos projetos e não absorvem 

conhecimento...”. 

8 6 

     



117 
 

Tabela VI-1(continuação) - Quadro de Agrupamento em Registros Típicos Significativos- 19 entrevistas 

CATEGORIA SUBCATEGORIA REGISTRO TÍPICO 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ENTREVISTAS 

COM O 

REGISTRO 

E. PROPOSTAS E 

CRÍTICAS PARA A 

MELHORIA DA 

APU 

E.4 Críticas à 

Burocracia 

Tradicional 

“Nosso estado estaria num estágio pré-burocrático [...] existe 

falta de investimento em desenvolvimento de pessoal em 

modernização, além de baixo aproveitamento das 

contribuições dos servidores e estes são mal remunerados em 

média”. 

14 8 

“A falta de planejamento e previsão do impacto das políticas 

públicas leva ao desbalanceamento entre oferta e demanda” 

4 4 

“A mudança cultural necessária passa por uma 

desconcentração do poder hoje centralizado nos dirigentes” 

3 3 

“Não há políticas de Estado e sim de governo” 2 2 

         E.5 Não apresentou frequências significativas   
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Inferências Sobre a Categoria E- PROPOSTAS E CRÍTICAS PARA A MELHORIA DA 

APU 

 

Na categoria que fala sobre as críticas e propostas dos entrevistados encontra-se, com 

frequência relativamente alta (seis registros) o registro de que a aplicação de métodos 

gerencialistas estaria servindo simplesmente como meio de captação de recursos para 

financiamento do governo do estado, que estaria adotando um discurso de eficiência, sem, 

contudo, estar comprometido com a melhoria dos métodos de gestão incorporados à APU. Os 

registros referentes à Saúde Pública são conducentes a caracterizar esse não 

comprometimento com o aperfeiçoamento da gestão pública, o que, segundo os relatos dos 

entrevistados, estaria levando a uma perda de conhecimento e de pessoal para a iniciativa 

privada, sob o risco de monopolização do setor por organizações sociais. 

 Existem críticas também ao processo de contratação das consultorias, que não são 

geralmente obrigadas a transferir o conhecimento para os gestores da APU. “Os gestores 

acabam se transformando em meros fiscais de faturamento, acompanhando as consultorias, 

sem poder absorver o conhecimento”. Existe uma carreira criada para desenvolver a gestão 

pública que, no entanto, fica de certa forma à margem do processo de modernização, ou do 

que se supõe como tal. 

 Com relação às críticas à burocracia tradicional que ainda predomina no Estado, os 

entrevistados registraram com alta frequência (14 registros) o estágio, por alguns considerado 

como “pré-burocrático”, da atual APU, com citações claras de personalismo, de 

patrimonialismo, de concentração de poder, de falta de investimento em desenvolvimento de 

pessoal, de baixo aproveitamento do potencial criativo existente e de baixa remuneração, que 

atuam como fatores na dificultação do processo de melhoria da gestão pública. A falta de 

previsão de impacto é registrada como indutora de um desbalanceamento entre a oferta e a 

procura dos serviços ofertados, como, por exemplo, o projeto do Bilhete Único, que teve 

impacto muito positivo, mas foi surpreendido por uma demanda maior do que se esperava. 

 No campo das propostas de melhoria destaca-se marcadamente a proposta de criação 

de um quadro de gestores destinados a absorver os conhecimentos oriundos de diversas 

fontes, inclusive das consultorias privadas e da própria academia, visando fortalecer a APU e 

reduzir a sua dependência das consultorias, além de permitir o desenvolvimento de 

conhecimentos mais adequados ao serviço público. Outra proposta importante que apresentou 

menor frequência foi a de criação de alguns poucos indicadores de impacto que permitissem o 

acompanhamento dos resultados e impactos dos projetos na APU. 
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Tabela VI -1 (continuação) - Quadro de Agrupamento em Registros Típicos Significativos- 19 entrevistas 

CATEGORIA SUBCATEGORIA REGISTRO TÍPICO 

Nº DE 

REGISTROS 

ADERENTES 

Nº DE 

ENTREVISTAS 

COM O 

REGISTRO 

F. RESISTÊNCIA 

ÀS MUDANÇAS 

F.1 Resistência dos 

Dirigentes 

“A carreira EPPGG é de corte transversal,  mas vários 

concursados são alocados em posições meramente 

operacionais que reproduzem o modelo vigente...” 

4 3 

“O projeto não evoluiu porque esbarrou em interesses políticos 

de dirigentes...”. 

6 5 

“O projeto não evoluiu porque não houve apoio de um líder..”. 7 6 

F.2 Resistência do 

Corpo Burocrático 

“A mudança é difícil aqui porque as pessoas não querem a 

consultoria... As pessoas não querem ser medidas” 

5 2 

“Há a resistência da estrutura weberiana que só é vencida se 

houver um patrocinador forte para o projeto” 
3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inferências sobre a Categoria F- RESISTÊNCIA ÀS MUDANÇAS  

 

 

 

A resistência à mudança é citada em 25 registros e prepondera a resistência apresentada pelos 

dirigentes àquelas referidas ao corpo burocrático. Existe um conteúdo relacionado com a 

ameaça da perda ou redução do poder em vários relatos, por exemplo, quando se trata de 

contratualização de resultados. Vários dirigentes preferem contratar as suas próprias 

consultorias para ter controle sobre o programa e evitar que o seu domínio seja ameaçado por 

outro órgão, mesmo sendo um órgão que tenha essa finalidade de cuidar dos contratos de 

gestão. Projetos multidisciplinares onde há disputas de poder também foram mencionados. 

 

Há registros dando conta de que alguns projetos são simplesmente “engavetados” por 

falta de interesse dos líderes e que outros projetos têm o seu desenvolvimento fortemente 

retardados pela resistência do corpo burocrático, dificultando a ação das consultorias.  

 

Entrevistas dos Dirigentes: 

As entrevistas dos dirigentes não puderam ser enquadradas nos mesmos registros 

típicos das outras 19 entrevistas e por isso foram tratadas à parte, porém usando a mesma 

metodologia, a análise de conteúdo sobre a transcrição resumida de entrevistas. Como não 

havia aderência aos registros típicos, foi adotado o critério de trazer para o trabalho a 

transcrição resumida das entrevistas. Houve inclusive uma reunião com um dos dirigentes e 

seus assessores, alguns dos quais haviam sido entrevistados individualmente. Essa reunião 

substituiu a entrevista, trazendo alguma riqueza de informações, mas um problema em termos 

de método. Assim foi adotada a solução de separar as entrevistas de dirigentes do conjunto 

das entrevistas dos outros gestores. 

 Ouvidos dois dirigentes, pode-se resumir as suas falas sobre as dimensões abordadas, 

da seguinte forma: 

 

 O primeiro dirigente entrevistado, um dos subsecretários da SEPLAG, é Economista e 

se especializou em Tecnologia da Informação (TI), tendo acumulado longa experiência 

profissional tanto na iniciativa privada quanto em empresa estatal. Iniciou sua carreira no 



121 
 

 
 

estado do Rio de Janeiro em 2007, através de implantação de um sistema de gerenciamento de 

compras para o estado. 

Na subsecretaria tem contribuído com a sua experiência em gestão para comandar uma 

equipe de EPPGGs em diversos projetos envolvendo a modernização da gestão. Nessa 

posição, o entrevistado tem uma visão privilegiada do fenômeno da migração de 

conhecimentos gerenciais da iniciativa privada para a APU. 

Na sua observação, os projetos têm origem preponderantemente no planejamento do 

estado e também recebem contribuições dos próprios gerentes na sua concepção. Um dos 

problemas levantados é o aprisionamento dos projetos à agenda de governo, e 

consequentemente ao calendário eleitoral; isso é um obstáculo às iniciativas estruturantes, na 

medida em que os dirigentes, a rigor, têm três anos úteis por mandato, considerando que o 

último ano é dedicado ao reposicionamento profissional. Como os projetos estruturantes são 

geralmente de prazo mais longo, há, quase sempre, o risco de descontinuidade a cada novo 

mandato. 

A atuação do entrevistado tem sido a de orientar os seus liderados buscando o melhor 

aproveitamento do grande potencial que eles têm, otimizando os recursos disponíveis e 

criando linhas de ação no sentido do desenvolvimento dos profissionais e da sua motivação 

para o trabalho. A visão do entrevistado é a de que ele tem conseguido êxito até o momento. 

Perguntado sobre a sua visão sobre modernização da gestão, o entrevistado listou 

quatro pontos principais: 

- “O aproveitamento dos recursos tecnológicos que estão disponíveis hoje deve ser 

massificado no estado. Os servidores devem ter acesso a esses recursos”; 

-“Medir a modernização é difícil. As referências são muito dinâmicas, particularmente 

no que diz respeito a TI. A evolução da tecnologia no setor privado é muito rápida, é 

difícil ficar atualizado”; 

- “Temos que melhorar a autoestima dos servidores, desenhando melhores processos  

de trabalho”; 

- “O estado é carente de padronização. É necessário padronizar e documentar as 

formas de se fazer melhor”. 
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Quanto aos consultores que atuam na modernização da gestão, o entrevistado 

reconheceu que ainda acontecem trabalhos onde não há retenção de conhecimentos pelos 

gestores do Estado. O ideal seria sempre reter conhecimento, treinar os gestores deveria, 

inclusive, constar de uma cláusula do contrato de consultoria. Mas, às vezes, não há tempo 

para os gestores acompanharem o trabalho e este tem que ser entregue no prazo, sem propiciar 

a retenção desejada. 

O fato é que não há um programa estruturado para o desenvolvimento gerencial dos 

gestores que inclua essa atividade de transferências de conhecimento, via consultorias. 

A segunda entrevista com dirigente acabou se transformando em uma reunião com o 

próprio dirigente e mais quatro assessores. Apesar da quebra do protocolo dessa metodologia, 

houve possibilidade de obtenção de muitas informações úteis para o trabalho. A conversa teve 

um início mais parecido com um debate acadêmico sobre o tema da dissertação e sobre temas 

relacionados, como reforma do Estado, Teoria das Organizações, APU contemporânea no Rio 

de Janeiro e no mundo, economia global, entre outros. 

A posição do dirigente é aparentemente influenciada pela ideologia e pelas abordagens 

contidas no gerencialismo, este já na sua fase mais contemporânea, entre o consumerismo e o 

novo serviço público (a fase mais recente do gerencialismo). O dirigente se posicionou a favor 

de uma postura pragmática do governo diante dos desafios da globalização, que cria uma 

agenda externa (olimpíadas e copa do mundo, por exemplo) e nas novas responsabilidades do 

Estado, em face de programas como Bolsa Família e o Bilhete Único, por exemplo. “Hoje há 

necessidade de se ter Política Pública (PP) para a internet...”. “O Estado não tem condição 

orçamentária para bancar tudo sozinho”, então é preciso recorrer ao setor privado para bancar 

uma parte, através de concessões, PPPs, etc. 

O dirigente e alguns assessores colocaram como um grande problema a questão que 

aqui nesse trabalho chamamos de resistência no campo burocrático às mudanças. “A migração 

dos conhecimentos gerenciais é muitas vezes detida por essa questão que os participantes da 

reunião consideraram cultural”. A posição apresentada pelos entrevistados é de uma 

resistência apenas destrutiva, eles não consideraram os aspectos construtivos da resistência, 

como a experiência acumulada pelos servidores, por exemplo. 
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O dirigente levantou como questão central a governança, que é uma questão típica da 

APU. “O conhecimento da iniciativa privada é bem vindo, mas tem que dar conta da 

governança”. Por exemplo, os processos podem ser redesenhados de maneira perfeita, mas 

somente um sistema de governança vai fazer com que esses processos sejam seguidos ou não. 

Um dos participantes afirmou que “[...] o funcionário público é um prego sem cabeça, 

quando entra não sai [...], é movido a medo”. “O maior controle social fará com que o 

funcionário seja mais produtivo”. Outra forma de resolver a alegada inércia é a substituição 

do homem pela máquina, quando isso for viável... “No futuro os computadores e simuladores 

farão os cálculos e formularão alternativas para a decisão do gestor”. 

Quanto à mediação pelos gestores públicos dos conhecimentos gerenciais que vêm da 

iniciativa privada, para adaptá-los à APU, os participantes consideraram que o ideal é que isso 

fosse feito sempre, “mas não haveria condição material, além do que os conhecimentos se 

atualizam muito rápido, gerando uma demanda maior do que seria possível atender”. A saída, 

por enquanto, é buscar os conhecimentos fora e aplicá-los diretamente via consultorias, em 

vários casos. “O ideal é que as consultorias apenas dessem o kick-off
32

 e os gestores públicos 

continuasses o processo”. 

Outro problema é o da rotatividade. O dirigente afirmou que não é possível manter os 

gestores, que invariavelmente saem para outras oportunidades dentro ou fora do governo e 

que o conhecimento acumulado vai com eles. 

Quando provocado a falar dos “problemas genéticos” dos conhecimentos gerenciais 

migrados, o dirigente afirmou que tais conhecimentos têm que sofrer uma “mutação” para 

entrar na APU. 

Quanto aos canais, o dirigente afirmou que “muitos consultores não estão preparados 

para conduzir projetos na APU, mas mesmo assim ganham licitações e se apresentam”. Há 

exceções geralmente entre as escolas de administração e fundações públicas, como FGV e 

FUNDAP, por exemplo. “Os consultores têm que ser mais humildes” e saber começar um 

trabalho reconhecendo o que não sabem para fazer um diagnóstico mais realista. 

                                                             
32

 Kick off – pontapé inicial 
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As agências de fomento participam das influências externas, promovendo encontros 

internacionais para a apresentação de boas práticas. Há consultorias que são recomendadas 

por essas agências. 

VI- 2 – Outras Inferências e Interpretações:  

A última etapa da análise de conteúdo é dedicada a completar as inferências e 

interpretar os dados e as inferências feitas a partir desses para extrair os conhecimentos 

buscados pela pesquisa. 

A primeira ideia que pode ser extraída dessa pesquisa é a que está sendo formado, 

desde 2009, um corpo de gestores especializados em políticas públicas no estado do Rio de 

Janeiro, nos moldes do que já havia acontecido na esfera Federal, nesse caso desde o final dos 

anos 1980. Aliás, já fazia parte das ideias da reforma do Estado dos anos 1990 a propagação 

dos conhecimentos gerenciais através das escolas de governo dos estados e municípios. 

Outro indício que pode ser inferido do texto é que o projeto de constituição da carreira 

EPPGG no estado do Rio de Janeiro combina com o discurso de eficiência na busca de 

recursos financeiros principalmente, mas não exclusivamente, fornecidos por agências 

internacionais e do alinhamento político com o governo Federal. Os projetos de modernização 

da gestão pública são o resultado prático desse discurso e desse alinhamento político.  

Os canais de migração de que tratamos na presente dissertação aparecem 

protagonizados pelos consultores privados, que possuem contratos com o governo para 

realizar a aplicação de conhecimentos trazidos em boa parte da iniciativa privada para a APU, 

embora haja citações sobre conhecimentos já adaptados à gestão pública, dado que alguns ─ 

relativamente poucos, segundo o dirigente entrevistado ─ desses consultores já acumularam 

alguma experiência em trabalhos no setor público, especialmente desde a reforma do Estado 

dos anos 1990.  

Os gestores públicos entrevistados que formariam, no modelo teórico proposto nesse 

trabalho, outro canal de migração de conhecimentos, aparecem como coadjuvantes desse 

processo de migração, embora alguns entrevistados tenham se mostrado fortemente alinhados 

com os métodos propostos pelas consultorias, agindo então como facilitadores por excelência 

da migração. Um exemplo claro desse alinhamento se dá na Secretaria da Educação do Estado 
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do Rio de Janeiro, órgão em que há o alinhamento desde o nível do secretário. Um dos 

entrevistados dessa secretaria declarou: 

“Uma medida qualitativa do ensino como meta seria coisa para o futuro... O  importante agora 

é o resultado... No futuro virão os pedagogos para falar de qualidade do ensino... O foco agora 

é chegar no topo do ranking e o desafio seguinte é manter-se lá!” 

Há um quadro ainda insuficiente para absorver os conhecimentos importados e/ou para 

fazer o trabalho de mediação dessa migração, pelo que informa um dos dirigentes 

entrevistados. Outro entrevistado declarou: 

“A solução para o aproveitamento na APU de várias ferramentas úteis desenvolvidas 

na iniciativa privada é a manutenção de uma equipe de gestores públicos que tenham uma 

visão crítica sobre essas ferramentas e possam separar as suas virtudes das incompatibilidades 

com a APU e assim colocar esses conhecimentos migrados a serviço do atendimento do 

interesse público”. 

A escola de governo é muito discretamente citada pelos entrevistados, havendo 

depoimentos conflitantes quanto ao conteúdo do curso de formação. Para ilustrar essa 

observação pode-se acrescentar que nas três turmas de EPPGGs mencionadas na pesquisa 

houve três tipos de curso, geralmente contando com instituições ensino em cooperação com a 

Fundação CEPERJ. Esses cursos de formação, parte do processo de seleção dos EPPGGs, são 

citados como muito ricos ou como superficiais. A UFRJ e a FGV são citadas como 

instituições fornecedoras desses cursos de formação. O modelo teórico da formação dos 

gestores foi baseado no que ocorreu na esfera Federal, onde a ENAP encabeçou desde o início 

o processo de formação dos gestores públicos. No caso do estado do Rio de Janeiro, o canal 

de migração escola de governo não encontrou, pelo que mostra a pesquisa, um modelo estável 

de formação de gestores, portanto dificultando a definição do perfil  dessa instituição. 

Uma interpretação cabível, a partir dos dados e inferências acima expostos, é de que 

modernização da gestão ─ que serviria como grande estimuladora do processo de migração de 

conhecimentos gerenciais da iniciativa privada para a APU, nos moldes do que foi 

propugnado no PDRAE ─ acabou sendo parte de um discurso de eficiência incorporado pelos 

líderes políticos do estado do Rio de Janeiro, por motivos políticos e econômicos. Assim 

ficaram reprimidos dois dos três canais de migração, tornando-se o terceiro, as consultorias, 

mais exuberante do que o esperado. 
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Pode-se dizer que a exuberância na atuação das consultorias afeta a qualidade da 

migração de conhecimentos na medida em que os métodos aplicados não são analisados pelos 

gestores públicos antes de sua utilização. O natural grau de inadaptabilidade desses 

conhecimentos à APU, comentado anteriormente no desenvolvimento desse trabalho, não é 

tratado por especialistas em gestão governamental. Embora os EPPGGs contratados por 

concurso tenham excelente formação, eles não constituem ainda um corpo de 

desenvolvimento de conhecimentos gerenciais capaz de analisar os conhecimentos trazidos 

para criticá-los e adaptá-los à realidade da APU. A falta de interesse dos líderes do governo na 

formação desse corpo de conhecimento foi indicada nos depoimentos e parece estar sendo 

decisiva. Os dirigentes entrevistados reconhecem a carência no sentido de se ter um corpo de 

gestores que critique os conhecimentos que ingressam na APU, mas não apontam na direção 

de soluções. 

A resistência às mudanças propostas é, por outro lado, um efeito esperado da 

exuberância das consultorias privadas atuando no campo burocrático, mais complexo que o 

mercado por ser um campo entrecortado por outros campos, especialmente o político e o 

social, e ter agentes (dirigentes políticos) que estão submetidos a essa complexidade e nela 

atuam em lutas pelo poder simbólico e real. O corpo burocrático também é submetido a essa 

lógica do campo de que tratamos no desenvolvimento do trabalho. Os consultores formaram, 

pelo menos originalmente, os seus quadros de referência em trabalhos na iniciativa privada 

em ambientes competitivos de alta tensão, mas de complexidade menor e contendo outras 

especificidades. 

A resistência à mudança é citada com veemência por um dos dirigentes entrevistados. 

A resistência é vista por esse dirigente como sendo apenas uma força contrária a ser vencida. 

Não há uma visão dialética considerando a complexidade desse fenômeno no campo 

burocrático. A resistência é vista de forma reduzida, como um mal a ser superado. Os 

aspectos positivos da resistência, e mesmo a história do campo burocrático, não são 

considerados. Essa visão está alinhada com o gerencialismo de meia idade, aquele já superado 

em vários países pioneiros na adoção da NPM. 
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Conclusões: 

 

A pesquisa descrita nas páginas antecedentes foi baseada em esquema teórico de certa forma 

inspirado em fenômenos estudados na física, como a transmissão de energia de um potencial 

maior para um menor, à semelhança do que ocorre em fenômenos da eletricidade e da 

transmissão do calor. A transmissão aqui tratada refere-se àquela de conhecimentos e a ela foi 

dado o nome de migração de conhecimentos. O potencial maior foi representado pelo campo 

econômico, mais particularmente o subcampo empresarial; o potencial menor foi representado 

pela administração pública.  

É preciso tomar os devidos cuidados quando se faz uso de analogias para não se 

incorrer na utilização inadequada dos conceitos, para o que alerta Guerreiro Ramos. O objeto 

das ciências sociais não é tão “comportado” como o das ciências naturais como diria Ruben 

Alves. A administração, e, em particular, a administração pública têm como objetos seres 

humanos, clientes ou cidadãos, segmentos de mercado ou comunidades; objetos que estão 

longe de serem “comportados”.  

O modelo dos canais de migração de conhecimentos da iniciativa privada para a APU 

atende à finalidade de permitir a concentração no problema que se decidiu levantar: a não 

adaptabilidade imediata dos conhecimentos migrados, considerando como objetivo da APU a 

agregação de valor público às políticas formuladas e implantadas.   

O acúmulo de energia que permite a migração de conhecimentos é de natureza 

simbólica e ideológica. A ideologia neoliberal levou a aceitação da ideia de que os 

conhecimentos gerenciais da iniciativa privada eram necessariamente superiores que os da 

APU tradicional. 

Esse acúmulo de energia ao longo de décadas ─ as mesmas décadas desfrutadas por 

Estados capitalistas e não capitalistas e por trabalhadores, com estabilidade social e 

econômica ─ permitiu um ataque poderoso ao modelo do Estado do Bem Estar Social e ao 

modelo keynesiano-fordista de produção, no quadro de crise do Estado e do capitalismo, 

resultando, entre outras consequências, na NPM, um conjunto de doutrinas, ou uma filosofia 



128 
 

 
 

segundo outros, que ingressou na APU em países centrais e depois em muitos países ao redor 

do mundo, acompanhando o movimento de hegemonização da ideologia neoliberal. 

Quando no campo político é acumulada a “energia” promovida pela hegemonia 

neoliberal, a administração privada passa a ser o polo de maior potencial do modelo citado e a 

migração de conhecimentos passa a ser naturalizada. A APU no mundo inteiro passa a usar 

como referência a administração das empresas, com muito maior intensidade do que já havia 

feito no passado. A chamada administração burocrática passa a ser demonizada e as soluções 

de mercado assumem o status de modernas, de ágeis, de soluções para as mazelas do Estado. 

A APU é tomada de assalto e não esboça uma reação frontal à NPM, nos países de 

língua inglesa, no primeiro momento, início dos anos 1980. Outros países da Europa central e 

do Norte reagiriam nesse primeiro momento, buscando soluções ortodoxas para sair da crise. 

Nos anos 1990, a hegemonia se estabeleceu, chegando ao Brasil através do PDRAE e as suas 

medidas inspiradas na NPM. Esse movimento abre as portas para a migração de 

conhecimentos gerenciais e para o estabelecimento dos três canais de migração aludidos nesse 

trabalho: as consultorias privadas, os gestores públicos e as escolas de governo. 

Durante os anos em que existiu o MARE, houve intenso movimento de treinamento de 

servidores, programas de incentivo à adoção de metodologias gerenciais, interferência direta 

no recrutamento e no treinamento dos gestores da carreira EPPGG, Emendas Constitucionais 

visando alterar o status de estabilidade dos servidores, privatizações e novas concessões para 

a exploração de serviços de grande interesse público, antes fornecidos por empresas estatais, 

além de outras medidas.  

A extinção do MARE promoveu certo arrefecimento do ímpeto estritamente 

gerencialista, mas o recuo foi gradual e não uniforme, considerando as três esferas de 

governo. Houve um recuo maior no governo federal, mas o gerencialismo permaneceu 

influindo nessa esfera, e com mais intensidade em alguns governos estaduais de tendência 

conservadora, como pode ser constatado na pesquisa de campo realizada no estado do Rio de 

Janeiro, onde são encontradas referências também ao gerencialismo no estado de Minas 

Gerais. 

A pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo convergem no sentido de demonstrar 

que há pouco ainda sendo feito no sentido de dotar os gestores públicos selecionados nos 

recentes concursos de poder e ferramentas para construir políticas com valor público. A 
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formação dos gestores da esfera federal já ingressou em trajetória voltada para os valores 

republicanos, pelo menos no que diz respeito aos treinamentos de gestores da carreira 

EPPGG, mas não foi possível apurar o reflexo dessa mudança no campo da APU. No estado 

do Rio de Janeiro, os relatos dos entrevistados mostram que a formação ainda conserva traços 

claros de gerencialismo, sustentados inclusive pela visão dos dirigentes.  

A pesquisa de campo mostrou um grupo de gestores em boa parte progressista, com 

visão crítica sobre a NPM, mas sem possibilidade de alterar significativamente os rumos da 

APU, pelas posições ocupadas no campo. Em resumo o campo burocrático é dominado por 

uma doxa gerencialista, apesar da resistência burocrática apresentada. 

A pesquisa de campo mostrou também que esses gestores, selecionados com perfil 

preponderantemente gerencialista e treinados em escola de governo igualmente influenciada 

por esse paradigma, não conseguem exercer com liberdade o papel de canal de migração, na 

medida em que não há disponibilidade de tempo e mesmo de discricionariedade para essa 

atuação. O resultado é a exuberância do canal das consultorias privadas na importação dos 

conhecimentos gerenciais da iniciativa privada. Os gestores nem mesmo conseguem absorver 

os conhecimentos que estão migrando, quanto mais fazer a crítica necessária para a sua 

adequação à APU, para que eles possam ser usados na produção de valores públicos. 

Deve ser mais uma vez enfatizado que não há, a priori, algo que impeça os 

conhecimentos gerenciais gerados na iniciativa privada ou em outro campo científico, de 

serem úteis ao campo da APU. Ocorre apenas que é preciso uma cuidadosa análise para 

depurar esses conhecimentos de alguns princípios contidos em seu “DNA”, como a 

racionalidade voltada para os lucros e para os resultados imediatos dos processos. 

Por exemplo, uma mudança no campo político que elevasse o controle social e a 

democracia deliberativa ao papel de definidores das metas para as políticas públicas, em 

conjunto com os gestores da APU, abriria espaço para mudar substancialmente o impacto das 

metodologias gerenciais, podendo torná-las meios válidos para a consecução de políticas de 

alto valor público.  

A resistência burocrática que foi descrita teoricamente nesse trabalho, foi uma 

constante referência na pesquisa de campo. Isso revela a complexidade do campo burocrático, 

que tem estruturas estruturadas desde há muito tempo e nem sempre essas posições e 

relacionamentos são visíveis ou racionalizáveis. Esse não é um fenômeno brasileiro; várias 
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experiências internacionais também revelam a resistência burocrática como, por exemplo, 

comprovam as pesquisas de Christopher Pollitt sobre a reforma do Estado em vários países 

europeus, como na Alemanha, para citar apenas um caso.  

Mas o paradigma da NPM já está há algum tempo em questionamento. Esse 

questionamento apresenta sua fronteira nos países que primeiro aderiram ao gerencialismo 

como a Austrália, por exemplo. Os efeitos adversos da NPM nesses países apresentaram-se na 

fragmentação da APU, gerando dificuldades de estabelecimento de políticas integradas para a 

obtenção de valor público. Isso remete à visão de Eliyahu Goldratt autor da Teoria das 

Restrições de que “a soma dos ótimos locais não resulta no ótimo global”. Um dos efeitos da 

NPM é produzir uma ampla descentralização e competição entre agências, em busca de 

“ótimos locais”; o resultado muitas vezes é uma piora do impacto global. 

Existem diversas alternativas apresentadas pelos críticos da NPM, no sentido de se 

formularem modelos mais adequados à produção de valor público. A proposta de Christopher 

Pollitt e Geert Bouckaert é da de um Estado Neoweberiano (neoweberianstate ou NWS), onde 

a importância do Estado é resgatada como facilitador das soluções impostas pela globalização, 

pela evolução tecnológica e pelas ameaças ambientais. 

No NWS são preservados alguns valores do campo burocrático como o status 

diferenciado dos servidores, e são propostas mudanças como a melhoria do controle social da 

democracia representativa, a mudança de foco da APU voltando-a para o valor público, o 

aproveitamento dos servidores, porém com treinamento adequado e planos de carreira 

condizentes com os novos desafios, ao invés de adoção de soluções de mercado para todas as 

mazelas do serviço público. 

A quebra do paradigma da NPM também é proposta pela acadêmica australiana Janine 

O’ Flynn em seu artigo sobre o novo paradigma do valor público, que viria em substituição à 

NPM. No novo paradigma os gerentes públicos iriam além de buscar soluções para conferir 

eficiência às organizações públicas. Eles deveriam buscar a satisfação das necessidades e 

preferências dos cidadãos e comunidades representadas pelos impactos das políticas públicas 

nas comunidades e no grau de confiança mantido pela APU, junto a essas comunidades. O 

papel do gerente público é substancialmente mudado, para exercer no novo paradigma a 

função de delegado da cidadania na busca de valores públicos de forma eficiente, mas com 

constante acompanhamento por parte do cidadão, pelo controle social. 
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Outra proposta na mesma direção das anteriores é a de Robert Denhardt e o New 

Public Service (NPS). O NPS é um contraponto à NPM, propondo que a APU sirva aos 

cidadãos e não aos clientes; que se persigam objetivos de interesse público e não 

simplesmente objetivos de eficiência; que seja mais valorizada a cidadania e o serviço público 

do que o empreendedorismo, por parte da APU; que a APU pense estrategicamente e aja 

democraticamente; que a APU reconheça os desafios dos controles tanto contábeis quanto 

sociais e a eles se adapte; que a APU respeite as pessoas e não apenas a sua produtividade no 

serviço público. 

No Brasil existem críticos da reforma do Estado que propõem alternativas à APU 

gerencial. Uma das propostas é feita por Lustosa da Costa (LUSTOSA-AS-COSTA, 2010b), 

que traz a ideia de Reforma Democrática do Estado (RDE). A proposta parte de uma análise 

de temas que ficaram marginalizados à discussão dos últimos anos, esta por demais 

concentrada no gerencialismo, e suas propostas e mazelas. O autor avalia que houve avanços 

na agenda democrática que teriam ocorrido em paralelo ao grande debate da corrente principal 

da APU, e cita o SUS na área de saúde, os avanços na universalização da educação, os 

pequenos avanços na justiça, como exemplos. Uma das premissas da proposta de Lustosa da 

Costa é que há uma lacuna a ser preenchida, desde que as reformas gerencialistas foram 

implantadas, situada na relação de regulação entre Estado, economia e sociedade. Propõe uma 

agenda de reforma que ao mesmo tempo contempla o valor público e a realidade por trás da 

sua obtenção, envolvendo uma multiplicidade de dimensões como: democratização, 

descentralização, regionalização, integração, flexibilização, universalização, isonomia, 

equidade e gestão empreendedora. 

Essa multiplicidade de dimensões revela que, se existem oportunidades para preencher 

o espaço deixado pela última tentativa de reforma, o caminho para se ocupar esse espaço não 

é trivial, sem considerar as barreiras e resistências à mudança que se interporão, como já 

mencionado, além de outras questões culturais intervenientes. Nessa proposta está inscrita a 

superação do gerencialismo pela ampliação do escopo da formação dos gerentes públicos para 

abarcar uma função não somente técnica, mas também sensível ao diálogo com a cidadania, 

particularmente em países, como o Brasil, com tamanhos hiatos entre os diversos segmentos 

da sociedade em termos de informação, renda, acesso aos benefícios materiais e culturais da 

contemporaneidade. A proposta é feita com o cuidado de não reduzir a complexidade do 

Estado. 
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Em complemento às propostas alternativas de reforma deve ser mencionada a 

contribuição de Ana Paula Paes de Paula que propõe a APU Societal. A autora se baseia na 

teoria e em experiências exitosas de democracia deliberativa, como o orçamento participativo, 

para propor uma alternativa ao gerencialismo. Essa proposta está ajustada à produção de valor 

público, na medida em que as comunidades têm participação direta nas decisões que as 

afetam. Apesar disso há limitações apontadas pelos entrevistados na pesquisa de campo a esse 

tipo de participação direta. São limitações representadas por problemas de captura da 

liderança e do poder dos conselhos por agentes dos partidos e do governo. Esse parece ser um 

modelo em implantação e demandará certamente mais tempo e vontade política para lograr 

maiores sucessos. 

As propostas acima descritas, com brevidade, são reações ao paradigma gerencialista 

e, em maior ou menor medida, contribuem para reduzir o problema apresentado nessa 

pesquisa, a não adaptabilidade dos conhecimentos gerenciais das empresas à APU, na medida 

em que de forma geral são propostas que ensejam a maior participação da cidadania no 

processo de formulação das políticas públicas. As propostas formuladas com a participação da 

cidadania têm maior probabilidade de ensejar valores públicos, neutralizando métodos com 

vieses empresariais indesejáveis.  

Outra forma de enfrentar o problema levantado pela pesquisa, e considerando as 

informações obtidas na pesquisa de campo, é o melhor aproveitamento do potencial 

intelectual dos gestores públicos através da criação de um corpo de conhecimentos gerenciais 

do Estado, que congregaria os conhecimentos dos acadêmicos especializados em APU, 

institutos públicos de pesquisa dedicados ao tema e os próprios gestores públicos. 

Inicialmente esse corpo constituiria uma base mínima de conhecimentos necessários aos 

profissionais que atuam em cargos de gestão, na APU. A partir da sua constituição, o Corpo 

de Conhecimentos da APU (CCAP) passaria a certificar os profissionais que se candidatassem 

a prestar serviços de consultoria na área de gerenciamento público. Essa não é uma ideia nova 

e existe no meio empresarial como forma de proteger os interesses do capital. Um exemplo é 

o próprio PMI, já referido, que certifica os profissionais para o gerenciamento de projetos. 

Nesse caso as empresas que têm que conduzir projetos complexos exigem a certificação PMI 

para admitir o profissional ou a empresa fornecedora. 

O CCAP não precisaria criar novas estruturas, bastando um rearranjo do que já existe, 

por exemplo, no caso da ENAP. Os próprios docentes da ENAP seriam candidatos naturais a 
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uma posição nesse colegiado. As Universidades Federais poderiam ter sua contribuição, sem 

alterações substanciais de estrutura, antes o contrário, as reforçando.  

Enfim, esse é um esboço de proposta que aponta na direção da conservação de 

conhecimento estratégico no Estado e na direção do melhor aproveitamento de recursos e até 

da motivação dos talentos que vêm sendo recrutados pelo Estado para as carreiras de Gestão. 

Não há nenhuma restrição à participação de consultorias privadas nos programas de gestão do 

Estado. Esta é apenas uma tentativa de tornar a participação de terceiros mais proveitosa para 

a APU. Os próprios consultores privados certificados por esse processo, e que decidirem se 

especializar em APU, poderiam fazer parte do CCAP, resguardando-se o Estado de eventuais 

conflitos de interesse. 

Este é um tema sugestivo para novas investigações. Uma pesquisa que ande na direção 

de um modelo de relação entre a administração publica e o mundo privado da administração, 

porém sem os reducionismos que se produziram na onda de criticas ao Estado e a sua 

administração, em particular nos anos 1980 e 1990. Igualmente um modelo que fortaleça a 

noção de valor público e das formas possíveis de participação da sociedade nas decisões 

públicas. 
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