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Resumo 

 

Este trabalho visa ao entendimento e às análises conjunturais observadas na Administração 

Gerencial, inaugurada sob a égide do então ministro da Administração Federal e Reforma do 

Estado de 1995 a 1998, Bresser Pereira, que promoveu a tentativa de transição do padrão de 

Administração Pública, até então burocrática, para o modelo gerencial. O objetivo deste 

trabalho é compreender as implicações que envolvem a passagem da estrutura burocrática 

para a gerencial. As pesquisas bibliográficas e a revisão da literatura foram fundamentais para 

apontar os aspectos desse novo padrão da administração pública, encorajando a reflexão de 

como a estrutura do Estado foi alterada mediante a renovação da gestão. Depois da análise, 

pode-se notar que mesmo tentando mudar a Administração Pública brasileira, acerca aos 

princípios e regras da administração gerencial, não ocorreu totalmente o rompimento na 

burocracia estatal. Observa-se também, que os rastros do patrimonialismo em conjunto com a 

burocracia, prejudicam a eficiência da Administração Pública gerencial no Brasil.  
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1 – Introdução  
   

No decorrer das duas últimas décadas, a gestão pública brasileira avançou. Em certos 

quesitos houve mais e em outros menos. É notório que ela está mais profissionalizada que 

outrora e mais dinâmica. Segundo Lustosa (2008, p.869) a administração pública se 

modernizou, mas esse processo de transformação sempre deixou em segundo plano a questão 

democrática e a teleologia das reformas e da própria máquina pública. Entretanto, com este 

presente trabalho, após o estudo dos autores e análise do referencial teórico, observar-se-á que 

a Reforma não atingiu os objetivos propostos em sua plenitude devido à existência de 

entraves e percalços que, desta forma, contribuíram para a manutenção de uma gestão pública 

brasileira com resquícios da burocrática. De acordo com Campelo (2010 p.320), os órgãos da 

Administração Pública sofrem influxo de características, de administração burocrática, com 

confluência de interesses patrimonialistas, devendo caminhar para uma gestão que propicie os 

valores do gerencialismo. 

Conforme exposto por Bresser-Pereira (1996) a crise do Estado entre 1979 e 1994, em 

que o Brasil viveu um período de recessão da renda per capita e de alta inflação sem 

precedentes, demandou a necessidade de reformá-lo e reconstruí-lo e somado a tal fato, a 

globalização tornou imprescindível a tarefa de redefinir suas funções. Já na década de 90 o 
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Estado brasileiro passou por uma crise econômica por conta do crescimento adulterado do 

Estado e dos processos de globalização. Sendo assim, foi preciso passar por uma reforma 

estrutural, mudando suas orientações para conquistar as metas.  

A nova ideia de reforma teve início após o período militar autoritário. Naquele 

contexto, era necessário agir em cima dos erros contidos na administração pública. Segundo 

Abrúcio (2010, p. 537) muitos deles aguçados pelos militares, e encontrar soluções que 

dessem conta do novo momento histórico, que exigia um aggiornamento da gestão pública. 

Durante o primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, o então 

ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, do extinto Ministério da Administração Federal e 

Reforma do Estado (MARE), – chamado nos dias atuais de Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG) – planejou os principais elementos do Novo Estado Brasileiro, 

levando a adequação da administração pública nacional aos critérios da administração 

gerencial do novo mundo.  

O Plano Diretor da Reforma do Estado (PDRAE) foi considerado um grande fato na 

história e marcou o Estado Brasileiro. Foi proposto com base no desenvolvimento do 

gerencialismo no setor público e melhoraria da produtividade com o foco no cidadão/cliente.  

Durante a década de 90, o Estado brasileiro passou por uma reforma estrutural 

redefinindo suas orientações para o alcance dos objetivos. O Ministério da Administração 

Federal e da Reforma do Estado (1995) elucida que a reforma em questão provocou o que se 

entende por processo de gerencialismo na administração pública trazendo forte orientação à 

produtividade e eficiência no atendimento ao cidadão. Desse modo tem-se como pergunta de 

pesquisa: “Em que medida o processo de gerenciamento do aparelho do Estado brasileiro 

redimensionou suas estruturas administrativas após a Reforma Bresser durante o primeiro 

governo FHC?” 

A atuação do Estado na resolução de problemas econômico-sociais e no atendimento 

ao cidadão tem sido alvo de grandes discussões e críticas no cenário político-social. Desde os 

debates do século XX até os dias atuais, sempre se discute sobre a questão de se reorganizar o 

sistema político e o Estado, contudo cabe analisar a priori o quão a reforma foi crucial para a 

relação Estado X Sociedade. É fundamental que se analise, discuta e observe como a 

organização estatal está aparelhada e como se deu tal arranjo para que se possa compreender a 

atuação do Estado nas questões políticas e econômico-sociais, e são estes o fator e o fato que 

evidenciam a justificativa e a importância do referido trabalho. 

O objetivo deste trabalho é compreender as implicações que envolvem a passagem da 

estrutura burocrática para a estrutura gerencial, classificando quais são as implicações da 

reforma Bresser no aparelho administrativo estatal, assim como suas transformações, 

identificando os preceitos da administração pública gerencial, analisando a necessidade de 

nova estrutura na administração estatal de acordo com a nova ordem social. 

Como o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) tem como 

proposta o desenvolvimento do gerencialismo no setor público, buscando a produtividade, 

focando no cidadão-cliente e evidenciando a necessidade de modernização da administração 

pública, o trabalho tentará apresentar e discutir sobre as transformações propostas pelo 

gerencialismo, ainda em curso, que de fato foram necessárias, e até que ponto, eficazes para a 

sociedade brasileira. 

O trabalho será desenvolvido na seguinte estrutura: após a introdução, o segundo 

tópico tratará das formas administrativas, desenvolvidas no setor público no Brasil 
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Contemporâneo – a administração burocrática e gerencial. O terceiro tópico exporá o 

referencial teórico utilizado; no quarto serão feitas considerações sobre a reforma 

administrativa desenvolvida pelo Plano Diretor e a Reforma Bresser; e no último tópico, o 

tópico quinto, será exposta a conclusão do trabalho. 

Como resultado, o trabalho, após explorar o referencial teórico sobre o tema em 

questão, evidenciou o projeto e pontuou a reforma de gerenciamento da administração pública 

nos seguintes aspectos: o ajuste fiscal, a delimitação do tamanho do Estado, a recuperação da 

governança e governabilidade e a desregulamentação; e fez considerações sobre as 

consequências desse processo para a administração do Estado brasileiro e para a coletividade. 

E, assim, observou que, mesmo na tentativa de adequação da Administração Pública brasileira 

a princípios e regras da administração gerencial, existem ainda vestígios do patrimonialismo e 

da burocracia que interferem na eficiência da administração pública gerencial no Brasil. 
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2 – Referencial Teórico 

 

2.1 A Administração Pública Contemporânea no Brasil 

Desde o período colonial é possível vislumbrar três modelos distintos de 

Administração Pública: a patrimonialista, a burocrática e a gerencial. Conforme Campelo 

(2010) a Administração Patrimonialista é caracterizada pelo clientelismo, típico dos Estados 

Absolutistas (séculos XVII e XVIII), em que o patrimônio do Monarca se confundia com o 

patrimônio público, formando um limite muito próximo na separação entre público e privado. 

No Brasil, inicia-se no Período Colonial como herança oriunda dos colonizadores 

portugueses. Já a Administração Pública burocrática, surgiu com o Estado Liberal, buscando 

romper com o modelo anterior, patrimonialista, pois separa os interesses pessoais do detentor 

do poder e os instrumentos colocados à disposição do Poder Público para garantir a satisfação 

do interesse público, uma vez que no referido patrimonialismo ocorre a “não diferenciação 

por parte dos governantes e gestores públicos detentores do poder político-administrativo, da 

esfera privada da pública” (Mourão, 2015 p. 55) 

              Em todo o desenvolvimento da administração pública tem-se a reforma administrativa 

como um processo contínuo, já que há sempre a necessidade de maior eficiência, como 

pregam os governantes, e como é sucessivo o processo de modernização de uma sociedade. A 

discussão a respeito da modernização do Estado é ampla e envolve aspectos políticos – os que 

se relacionam com a promoção da governabilidade –, econômicos e administrativos – aqueles 

que visam a aumentar a governança (Bresser-Pereira, 2001 p.6). 

Para Bresser-Pereira (1996), a reforma é a capacidade efetiva de que governo dispõe 

de transformar suas políticas em realidade. Tendo como base essa premissa, percebe-se no 

decorrer da história uma busca constante de reforma e consequentemente de transformação 

das políticas públicas em uma realidade que favoreça e melhore a qualidade de vida do 

cidadão e lhe dê maior segurança. 

Na década de 90, surge a Reforma do Estado, fomentada pelo Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado (1995), em que a administração gerencial trouxe para a 

Administração Pública a produtividade e a eficiência no atendimento ao cidadão, foi um 

processo com o intuito de modernizar da Administração Pública, substituindo o modelo 

burocrático pelo modelo gerencialista. 

 

2.1.1 Reformas Administrativas: a Burocracia 

Uma das maneiras de executar a atividade administrativa se dá pela burocracia e para 

seu completo entendimento deve-se atentar para suas características. Max Weber (s. d.) 

caracteriza a burocracia e aponta elementos que constituem a administração burocrática, quais 

sejam: o cumprimento às normas e às leis racionais, relações de autoridade e hierarquia, 

atividades como deveres oficiais, especialização do corpo técnico administrativo e 

impessoalidade. Com isso, as características da burocracia podem ser sintetizadas em: 

formalidade, impessoalidade e profissionalismo. Para Weber (s. d.) “a superioridade 

puramente técnica da organização burocrática foi sempre a razão decisiva do seu progresso 

com relação a toda outra forma de organização” (p.37); e acreditava que “uma vez instaurada 

em sua plenitude, a burocracia constitui uma das estruturas sociais mais difíceis de destruir” 

(p.59). 
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Em uma análise weberiana, a burocracia se traduz em um conjunto de instrumentos 

técnico-administrativo, formado por profissionais especializados, selecionados conforme 

critérios racionais e que se incumbem de tarefas importantes dentro do sistema. Maximiano 

(2012 p. 96) expõe a burocracia em moldes weberianos como sistemas de normas onde a 

figura da autoridade é definida por lei objetivando a racionalidade das decisões baseadas em 

critérios impessoais. 

No governo Vargas, com o objetivo de realizar a modernização administrativa, foi 

criado o Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), que tinha como 

característica a burocratização do Estado administrativo brasileiro. Essa burocratização foi um 

processo de racionalização que representou o surgimento das primeiras carreiras burocráticas. 

Primeiramente, “a administração pública sofre a influência da teoria da administração 

científica de Taylor, tendendo à padronização e aquisição racional de materiais, fazendo a 

revisão da estrutura e aplicação de métodos na definição de procedimentos”. (BRASIL, 1995 

p. 18). 
Segundo Costa (2008, p.845), O DASP (Departamento Administrativo do Serviço 

Público) consiste num órgão que foi gerado em 1938 pelo, então governo da República 

Federativa do Brasil, Getúlio Vargas (1930-1945), objetivando minimizar a truculência e a 

ineficiência do funcionalismo público federal, reorganizando a administração pública. Neste 

Departamento apareceu um grupo seleto e técnico responsável pela reformulação de todo o 

funcionalismo público federal.  

            Este Departamento, o DASP foi de suma importância na formação e execução dos 

desejos do governo, arrumando os orçamentos, escalonando os cargos do funcionalismo, 

introjetando novas maneiras e novas formas mais eficazes afim de que os serviços deixem de 

ser burocráticos e, assim, obtenham um quadro seletivo de funcionários pelo viés de concurso  

público, dando mérito aos profissionais preparados e, também, criando cursos de 

aperfeiçoamento em administração pública, os primeiros no Brasil. 

No que se refere à administração dos recursos humanos, o MARE, Ministério da 

Administração Federal e da Reforma do Estado (Brasil, 1995) coloca que o DASP – 

Departamento Administrativo do Serviço Público – significou a tentativa de formação da 

burocracia nos moldes weberianos de administração racional-legal, calcada no preceito do 

mérito profissional, impessoalidade e legalidade. Instrumentos como treinamento e concurso 

público foram instituídos, todavia, não se chegou a adotar substancialmente uma política de 

recursos humanos que respondesse às carências do Estado. E, embora em processo de 

transformação, pode ser detectado que o patrimonialismo – contra o qual a administração 

pública burocrática se instalara – mantivera-se no conjunto político brasileiro. Através da 

concessão de vantagens a particulares em detrimento do bem comum e a partir da concessão 

de benefícios a setores sociais para a obtenção de vantagens e votos: “O coronelismo dava 

lugar ao clientelismo e ao fisiologismo”1.  

A referida reforma ocorrida a partir de da década de 30 no governo Vargas, como fora 

colocado nos parágrafos anteriores, levou ao aparecimento da administração pública 

burocrática que substituiu o caráter patrimonialista de administrar o Estado no qual o 

patrimônio público e o privado eram estreitamente ligados. De acordo com Miranda Jucá 

                                                           
1 BRASIL. Presidência da República. Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado. 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Câmara da Reforma do Estado. Brasília, 1995 p. 19. 
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(2003), inaugura-se o modo de administrar tendo como base a “impessoalidade, o formalismo, 

a divisão de trabalho, a hierarquia funcional, a competência técnica baseada em um sistema de 

mérito e ainda um rígido controle de procedimentos adotados pelo administrador público”, 

esforço esse para tentar diminuir a corrupção e, também, o nepotismo. 

Os princípios de planejamento, coordenação, descentralização, delegação de 

competência e controle são princípios já introjetados na administração pública brasileira pelo 

decreto-lei nº 200 do ano de 1967. 

Segundo Bresser-Pereira (1998), a chamada “Reforma Desenvolvimentista” de 1967 

foi a segunda reforma administrativa brasileira; esta considerava os princípios burocráticos 

herdados da Era Vargas rígidos sendo um obstáculo ao desenvolvimento econômico do país. 

E para avançar nesse item os militares, através da referida lei, tratou de substituir a 

Administração Pública Burocrática por uma “administração para o desenvolvimento”, 

introduzindo importantes elementos de flexibilização e descentralização, sendo, então, 

considerada a primeira tentativa de reforma gerencial. 

A reforma materializada no Decreto-lei nº 200 de 1967 (Lei da Reforma 

Administrativa) propõe a descentralização e delegação de competências e difusão de órgãos 

providos de ampla autonomia administrativa como as autarquias, fundações públicas de 

direito privado e empresas de economia mista. Houve, assim, a descentralização para a 

administração Indireta que foi a expressão mais marcante dessa reforma. 

Porém, para Pereira Bresser (1997), essa reforma apresentou deficiências 

impossibilitando sua completude devido à negligência dos militares no que concerne ao 

núcleo estratégico do Estado, pois não houve preocupação em estruturar uma burocracia 

pública de alta qualidade, renunciando uma burocracia profissional ao “terceirizar” essa 

função a empresas estatais, causando a absorção de profissionais nem sempre comprometidos 

com os objetivos nacionais. 

A administração burocrática, entretanto, encontra seu esgotamento gerado, talvez, por 

problemas relacionados a disfunções da burocracia, à dificuldade do indivíduo em ser 

imparcial e à tendência em obter vantagens. Bresser-Pereira (1996) explica que a crise da 

administração pública burocrática teve início no regime militar que não conseguiu erradicar o 

patrimonialismo e que ao invés de consolidar uma burocracia profissional no país, por meio 

da redefinição das carreiras e de um processo sistemático de abertura de concursos públicos 

para a alta administração, preferiu o recrutamento de administradores através das empresas 

estatais. A partir da Constituição de 1988, que representou clara posição adversa à situação 

anterior, a crise se agrava e a administração pública brasileira passa a sofrer, conforme o 

referido autor, o enrijecimento burocrático extremo. A inflexibilidade, o tamanho do aparelho 

do Estado dificultava a eficiência da administração pública. Tal situação somada aos vestígios 

de patrimonialismo em nossa administração gera consequências como a baixa qualidade e o 

alto custo da administração pública brasileira; o que pode ser percebido a seguir:  
A crise fiscal dos anos 70 e 80, caracterizada pela incapacidade do Estado em 

superar o problema da poupança pública negativa e pela falta de recursos para a 

introdução e desenvolvimento de novas políticas governamentais representou uma 

crise de governança, na medida em que imobilizava o Poder Público, dificultando-o 

de cumprir seus deveres sociais e contribuindo ainda mais para a precarização dos 

serviços públicos (MIRANDA JUCÁ, 2003).  
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A inflexibilidade e ineficiência da administração, aliada com a crise de governança, 

tornou necessária a implantação de um novo padrão de administração pública, mais adequado 

ao atendimento das demandas sociais que necessitavam de uma reforma administrativa. 

 

2.1.2 O gerencialismo pretendido pela Reforma Bresser 

A incapacidade do governo para resolver problemas, ou seja, a insatisfatória e 

ineficiente governança estatal, gerou críticas ao tipo de administração pública burocrática. O 

colapso do Estado Social diante das mudanças ocorridas no mundo contemporâneo e o 

enrijecimento da burocracia contribuíram para o advento do Gerencialismo, princípio segundo 

o qual o Estado deve utilizar procedimentos gerenciais da iniciativa privada com o intuito de 

impulsionar a Administração Pública e torná-la mais eficiente. A reforma do Estado com base 

nos princípios da administração gerencial trouxe para a administração pública o foco na 

produtividade e eficiência no atendimento ao cidadão. De acordo com Paula (2005, p.56) o 

gerencialismo constitui-se na convicção de que o desenvolvimento da sociedade ocorre pela 

alta produtividade econômica, aproveitamento de tecnologias e de ferramentas de ponta para 

melhor desempenho do trabalho. Segundo Chanlat (2002), gerencialismo é toda e qualquer 

influência das empresas privadas sobre o setor público. Para ele “a hegemonia da empresa 

privada como modelo organizacional eficiente e do mercado como mecanismo de regulação 

das trocas têm de fato influenciado profundamente [...]” toda a sociedade. O gerencialismo, 

desse modo, consiste na administração focada em resultados, pautada nas aspirações do 

cidadão/usuário. 

Na década de 80 iniciou-se um completo movimento de reforma do setor público em 

várias partes do mundo. Conforme Kettl (apud ARAÚJO, 2009) praticamente todos os 

governos estavam investindo em tentativas de modernizar, aplicando os princípios da 

eficiência e da eficácia à administração pública. O movimento para redução do Estado estava 

presente e em crescimento em todo o mundo.  
Estados que têm grandes aparelhos de administração pública, como a Suécia, deram 

início à reforma praticamente ao mesmo tempo em que os Estados nos quais o setor 

governamental é muito menor, como o Reino Unido. Da Coréia ao Brasil, de 

Portugal à Nova Zelândia, a reforma do setor governamental tornou-se um 

fenômeno verdadeiramente universal. (Kettl, apud ARAÚJO, 2009). 

 

Fernando Henrique Cardoso (apud BRESSER-PEREIRA, 1996) coloca que depois da 

globalização, “o novo papel do Estado é o de facilitar para que a economia nacional se torne 

competitiva em âmbito internacional”. É importante salientar a possibilidade de o mercado 

globalizado gerar desequilíbrios que devem ser compensados pela intervenção e regulação 

estatal tanto na cultura quanto no desenvolvimento tecnológico e nos investimentos de 

infraestrutura. 
A regulação e a intervenção continuam necessárias, na educação, na cultura, no 

desenvolvimento tecnológico, nos investimentos em infraestrutura – uma 

intervenção que não apenas compense os desequilíbrios distributivos provocados 

pelo mercado globalizado, mas principalmente que capacite os agentes econômicos a 

competir a nível mundial. (BRESSER-PEREIRA, 1996 p. 1) 

A crise fiscal, isto é, a incapacidade de financiar déficits públicos, e a crise do modo 

de intervenção do Estado na economia e na sociedade começaram a ser percebidas, no Brasil, 

a partir de 1987 com inflação em alta e o fracasso do Plano Cruzado. Somado a isso, Bresser-

Pereira (1996 p. 11) declara que os constituintes de 1988 não perceberam a crise fiscal e do 
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aparelho do Estado; não tomaram consciência de que era preciso recuperar a poupança 

pública, reconstruir o Estado e dotá-lo de novas formas de intervenção mais leves, em que a 

competição tivesse um papel mais importante e que urgia estruturar uma administração 

profissional, eficiente e norteada para o atendimento das demandas dos cidadãos. 

A redefinição do papel do Estado, do seu grau de interferência na sociedade e na 

economia foi, para Reis (2014 p. 114), gerada pela falta de eficiência em atender as novas 

demandas do mundo globalizado ligada ao desgaste do modelo burocrático de administração 

e, assim, emergiu a necessidade de uma nova forma de administrar a máquina pública que foi, 

como denominada por Bresser-Pereira, o “modelo gerencial”. Para Paula (2005, p.54) o 

gerencialismo ajudou a cristalizar a crença que circundou a nova gestão pública de que o setor 

privado é mais eficiente, portanto, superior ao setor público na proposição de soluções 

administrativas, deste modo suas tecnologias práticas podem e devem ser aplicadas ao setor 

público. 

A Reforma de 1995-1998 defendia que o Estado devia tão somente, de forma direta, 

executar as tarefas que lhes são exclusivas. Tarefas essas que envolvem o emprego do poder 

estatal, ou apliquem os recursos estatais. Das várias tarefas, contudo, é necessário que se 

distinga as tarefas centralizadoras de controle das políticas públicas. Conforme Pacheco 

(2005) há um questionamento quanto à eficácia das propostas objetivadas pela Reforma 

Bresser. 
Serão tais propostas adequadas ao Brasil, com seu legado de práticas 

patrimonialistas? A Reforma da Gestão Pública de 1995-1998 não subestimou os 

elementos patrimonialistas e clientelistas ainda existentes em um Estado como o 

brasileiro, mas, ao invés de continuar se preocupando exclusivamente com eles, 

como fazia a reforma burocrática desde que foi iniciada nos anos 1930, avançou na 

direção de uma administração mais autônoma e mais responsabilizada perante a 

sociedade. Seu pressuposto é de que a melhor forma de lutar contra o clientelismo e 

outras formas de captura do Estado é dar passo adiante e tornar o Estado mais 

eficiente e mais moderno. (Pacheco, Regina, p. 9, 10) 

 

Em 1995, o MARE (Ministério de Administração e Reforma do Estado) elabora o 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) a partir de conceitos oriundos da 

Nova Administração Pública (Fadul e Silva, apud RIBEIRO, 2013). Estava evidente que um 

dos grandes problemas do Estado brasileiro era, em essência, a burocracia e, dessa forma, a 

inovação da Administração Pública brasileira foi o ideal defendido pelo PDRAE. 

Conforme o Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado (1995) a 

administração pública gerencial vê o cidadão como contribuinte de impostos e como cliente 

dos seus serviços. Com isso, a qualificação da ação do Estado não se baseia no fato de que os 

processos administrativos estão seguros e sob controle como propõe a administração 

burocrática, mas no fato de que as necessidades do cidadão-cliente estão sendo resolvidas e 

atendidas. “Ver o cidadão como um cliente significa apenas dar-lhe a devida atenção, dedicar-

lhe o respeito que ele não tem nas práticas da administração pública burocrática, autorreferida, 

voltada para seu próprio poder” (BRESSER-PEREIRA, 1998 p. 122). De tal modo, a 

orientação para o cliente denota acolher às suas necessidades e respeitá-lo, sem tirar seu 

direito de participar nas tomadas de decisão de políticas públicas.  

O fundamento do modelo gerencial contemporâneo está nos princípios de confiança e 

descentralização da decisão, demandando formas flexíveis de gestão que incentive a 

criatividade e descentralize funções evitando a antiga rigidez do modelo burocrático que 
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impedia a eficiência administrativa requerida pela sociedade em voga.  Dessa forma, o Plano 

Diretor conforme exposto pelo Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado 

(1995, p. 6 e 7)  
procura criar condições para a reconstrução da administração pública em bases 

modernas e racionais. No passado, constituiu grande avanço a implementação de 

uma administração pública formal, baseada em princípios racional-burocrático, os 

quais se contrapunham ao patrimonialismo, ao clientelismo, ao nepotismo, vícios 

estes que ainda persistem e que precisam ser extirpados. 

[...] É preciso reorganizar as estruturas da administração com ênfase na qualidade e 

na produtividade do serviço público; na verdadeira profissionalização do servidor, 

que passaria a perceber salários mais justos para todas as funções. Esta 

reorganização da máquina estatal tem sido adotada com êxito em muitos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento.  
Em seus estudos, Araújo (2009) esclarece que a união entre planejamento, 

descentralização e empreendedorismo fundamentou a crítica às organizações burocráticas e 

consequentemente ao fortalecimento do movimento gerencialista que se baseia em 

produtividade, tecnologia, planejamento e administração.  

Dentre os princípios básicos que motivaram o movimento “reinventando o governo” 

estão: técnicas administrativas do setor privado, privatização do setor público, foco na 

eficiência e transferência de responsabilidades públicas para a sociedade (PAULA, 2005 p. 

63). Araújo (2009) coloca que o conceito de competitividade do setor público gerou uma 

inovação dentro do contexto da administração pública e para a gerência e direção dos 

interesses públicos, girando em torno de dois princípios fundamentais: a ética e a eficiência. 

Assim, a impessoalidade dos agentes e o foco no interesse público devem ser apontadas como 

a finalidade da administração estatal.  
Bresser Pereira (1996) mostra que a reforma da administração pública proposta pelo 

governo Fernando Henrique Cardoso se fez necessária devido à crise do Estado num cenário 

de crescimento da globalização assim como do crescimento da integração mundial dos 

mercados e sistemas produtivos. Na reforma, o autor pensa o Estado como um organismo com 

necessidade de ampliação da governança para alcançar a efetividade; e ressalta que os 

problemas de governabilidade não decorrem de “excesso de democracia, do peso excessivo 

das demandas sociais, mas da falta de um pacto político ou de uma coalizão de classes que 

ocupe o centro do espectro político” (Bresser-Pereira, 1996 p. 2). 

De acordo com Marini (2004 p. 15), o período do primeiro mandato do presidente 

Fernando Henrique Cardoso foi marcado por iniciativas orientadas para estruturação de uma 

nova arquitetura organizacional como as agências reguladoras, executivas e organizações 

sociais; além de buscar por instrumentos gerenciais inovadores como contratos de gestão, 

programas de inovação e de qualidade da administração pública. A reforma teve como 

principal ponto o redesenho institucional estatal, objetivando eficiência e qualidade no serviço 

público. Para atingir a eficiência e qualidade, o Estado, de um lado, repassa à iniciativa 

privada o que esta pode executar sob o seu controle; de outro lado, descentraliza a execução 

de serviços que não envolvem o exercício do poder de Estado, para o setor público não-

estatal, denominando este processo de publicização (Klering, Porsse, Guadagnin apud 

RIBEIRO, et al, 2013). 

O modelo de administração pública gerencial, conforme Coutinho (2000), espelhou-se 

na administração privada, contudo manteve uma distinção primordial que é a defesa do 

interesse público. A melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão assume um 
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papel fundamental no modelo gerencial. Para o autor tratou-se de abandonar o caráter 

autorreferido da administração burocrática, voltada aos interesses do aparelho do Estado, para 

colocar em prática as novas ideias gerenciais, prestando à sociedade um serviço público de 

melhor qualidade, em que o foco está voltado aos cidadãos. 

Pode-se entender, com as colocações acima, que o objetivo da administração gerencial 

é voltar-se ao cidadão oferecendo-lhe serviços de qualidade atendendo melhor à demanda dos 

usuários, ou seja, da sociedade. 

Tem-se como as principais características do padrão gerencial de administração:  
a) orientação do Estado para o cidadão usuário ou cidadão-cliente; 

b) ênfase no controle dos resultados, através de contratos de gestão (ao invés de 

controle de procedimentos); 

c) fortalecimento e aumento da autonomia da burocracia estatal, organizada em 

carreiras ou "corpos" de Estado, e valorização de seu trabalho técnico e político de 

participar, juntamente com os políticos e a sociedade, da formulação das políticas 

públicas; 

d) separação entre as secretarias formuladoras de políticas públicas, de caráter 

centralizado, e as unidades descentralizadas, executoras dessas políticas; 

e) distinção entre dois tipos de unidades descentralizadas: as agências executivas, 

que realizam atividades exclusivas do Estado, por definição monopolista, e os 

serviços sociais e científicos de caráter competitivo, em que o poder do Estado não 

está envolvido; 

f) transferência para o setor público não-estatal dos serviços sociais e científicos 

competitivos; 

g) adoção cumulativa, para controlar as unidades descentralizadas, dos mecanismos 

(1) de controle social direto, (2) do contrato de gestão em que os indicadores de 

desempenho sejam claramente definidos e os resultados medidos, e (3) da formação 

de quase-mercados em que ocorre a competição administrativa; 

h) terceirização das atividades auxiliares ou de apoio, que passam a ser licitadas 

competitivamente no mercado (BRESSER PEREIRA, 1997 p. 42). 
O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) instituiu quatro âmbitos 

dentro do aparelho do Estado: o núcleo estratégico; as atividades exclusivas; os serviços não-

exclusivos; a produção de bens de serviços para o mercado.  

Lima Júnior (1998, p. 18) critica a eficiência da Reforma Gerencialista, ao expor as 

consequências obtidas posteriormente devido à não consonância com a realidade 

socioeconômica brasileira. Pois segundo ele, o diagnóstico da Reforma afirma que as fases 

patrimonialistas e burocráticas estão superadas, cabendo introduzir a administração gerencial; 

porém as evidências mostram o oposto, pois, na prática, o que se vê é que as tentativas de uma 

administração gerencial não aconteceram em sua plenitude. E, assim, ainda nota-se laços e 

resquícios de uma administração patrimonialista e burocrática. 

Conforme Costa (2008, p. 863) o Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado 

inaugurou a chamada “administração gerencial”, tentando extinguir a “panaceia redentora do 

estatismo patrimonialista e do ogro burocrático”. (p.863) Entretanto, esse processo de 

transformação sempre deixou em segundo plano a questão democrática e a eficiência das 

reformas e da própria máquina pública. (p.869) 

Outro questionamento da Reforma Bresser é Abrúcio (2007) que defende a 

insuficiência de força, capaz de suportar uma administração pública abrangente e perene. Isso 

se deu devido ao legado negativo de Collor que pouco se importou com a real delicadeza e 

seriedade ao tema; as barreiras feitas pelos economistas adversos e, ainda, a resistência no 
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campo político, em que todas e quaisquer medidas vindas de FHC não passavam de medidas 

neoliberais. 

A Reforma, gerada num ambiente neoliberal, trouxe as agências reguladoras que 

tinham como objetivo de controle do Estado, regulamentar, fiscalizar e controlar os setores 

que, outrora, eram do Governo e foram privatizados (eletricidade, energia, telefonia...). Mas, 

para os cidadãos, elas foram fracas e insuficientes. 

De acordo como Plano Diretor (1995, p. 41/42) o núcleo estratégico corresponde ao 

poder legislativo, judiciário, ministério público e executivo, ou seja, corresponde ao governo, 

onde as decisões são tomadas. O presidente, os ministros e assessores são responsáveis pelo 

planejamento e formulação das políticas públicas. Segundo o Plano Diretor, neste núcleo o 

fundamental é que as decisões sejam as melhores e efetivamente cumpridas. As atividades 

exclusivas é o setor de serviços que só o Estado pode desempenhar, pois ele tem o poder de 

promover, regulamentar e fiscalizar; a exemplo de atividades deste setor tem-se a cobrança e 

fiscalização de impostos, a polícia entre outros. Os serviços não-exclusivos referem-se ao 

setor em que o Estado atua simultaneamente com organizações públicas não-estatais e 

privadas; as instituições neste setor não têm poder de Estado, são serviços que envolvem 

direitos humanos fundamentais tais como saúde e educação. Já a produção de bens e serviços 

para o mercado é a área de atuação das empresas, é caracterizado pelas atividades econômicas 

que visam o lucro, mas que ainda permanece no aparelho do Estado, como as do setor de 

infra-estrutura por exemplo, devido à falta de recurso do setor privado ou porque o controle 

por meio do mercado é complexo. Através da setorização, O PDRAE tinha o objetivo de gerar 

eficiência na administração pública e atender os cidadãos com boa qualidade e dispêndio 

baixo. Para Ribeiro et al (2013, p. 8), o “PDRAE redimensionou o próprio Estado, a sua crise 

e as formas de resolução da crise estabelecendo a setorização”. Segundo os mesmos autores, 

“o Estado em setores pode trabalhar em específico com os questionamentos e soluções dando 

tratamento cabível a cada segmento”. 

Percebe-se que a nova conjuntura social surgida no mundo contemporâneo implicou 

na reforma do Estado brasileiro surgindo o que Bresser-Pereira (1996) caracteriza como 

novos paradigmas gerenciais. Deste modo, a ruptura com estruturas formalizadas, 

centralizadas e hierárquicas podem ser consideradas elementos de uma transformação 

estrutural gerencial corrente, que impõe a incorporação de novos referenciais para as políticas 

relacionadas com a administração pública, rompendo com as burocracias tradicionais. O 

gerencialismo se torna, com isso, um novo modelo indispensável para a eficiência 

administrativa no setor público, todavia ainda em constante análise e aprimoramento. 
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3 – Metodologia 

A referente pesquisa é qualitativa, exploratória bibliográfica. Exploratória, pois tem a 

finalidade de ampliar o conhecimento no tocante ao objeto de estudo escolhido e visa oferecer 

informações sobre o objeto e orientar a formulação de hipóteses; qualitativa, pois não se 

preocupa com representatividade numérica, e sim, com o aprofundamento da compreensão de 

um grupo social, de uma organização. Quanto aos meios, a pesquisa é bibliográfica uma vez 

que a fundamentação teórica parte do conhecimento disponível em fontes bibliográficas como 

livros e artigos científicos. 

O método usado para a fundamentação teórica desse artigo é a pesquisa bibliográfica, 

baseada em publicações de autores consagrados em livros e em artigos científicos, tais como 

as abordagens sobre aspectos do ambiente histórico, os modelos de administração – 

patrimonialista, burocrática e gerencial – e enfoques sobre a reforma do Estado. O tema 

também é tratado pelo método qualitativo, pois, como bem explica Richardson (2008) visa 

descrever a complexidade de determinado problema, compreender e classificar processos 

dinâmicos vividos por grupos sociais. 

As ferramentas usadas para chegar a um resultado satisfatório foram a partir de fontes 

confiáveis como livros, artigos publicados, internet e autores reconhecidos que escrevem 

sobre essa reforma. 
O trabalho estuda a Reforma Bresser e o cenário em que o Brasil se enquadrava 

quando foi implantada, discute sobre como a nova ordem global influenciou nos motivos 

pelos quais esse modelo foi implantado baseando-se no desenvolvimento do gerencialismo no 

setor público e melhoraria da produtividade com precisão no cidadão/cliente. A discussão é 

implementada no sentido de instigar a reflexão sobre os aspectos que dificultaram a reforma, 

apontando a estrutura do Estado depois da mudança política, administrativa, econômica e 

social. Além de trazer conteúdo bem fundamentado e voltado para profissionais de 

Administração Pública e pessoas interessadas no tema. 

A concepção da base teórica da pesquisa foi propiciada pela pesquisa bibliográfica que 

possibilitou abordagens sobre aspectos como o ambiente histórico, os modelos de 

administração – patrimonialista, burocrática e gerencial – e enfoques sobre a reforma do 

Estado. A pesquisa possibilitou a análise de dados concernentes ao PDRAE – Plano Diretor 

de Reforma do Aparelho do Estado, lançado em novembro de 1995 pelo Ministério da 

Administração Federal e da Reforma do Estado do governo brasileiro. Conforme Fonseca 

(2002), a pesquisa bibliográfica procura referências teóricas publicadas com o objetivo de 

recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se 

procura a resposta. 
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4 – Análise e Considerações sobre a Reforma 
A administração pública brasileira teve sua história marcada por diferentes reformas; 

tendo destaque na redefinição do papel do Estado a Reforma Gerencial do Estado Brasileiro 

de 1995. Como coloca Ribeiro et al (2013), num contexto de globalização da economia 

mundial, com o aumento dos desenvolvimentos tecnológicos, das influências dos movimentos 

internacionais – da Nova Administração Pública e da Nova Gestão Pública – surge o 

gerencialismo no Brasil, onde o Estado deixa de ser responsável direto pelo desenvolvimento 

econômico e social para se fortalecer na função de promotor e regulador. Os serviços privados 

passaram a ser responsabilidade da iniciativa privada no Terceiro Setor. 
Bresser-Pereira defendia que a administração pública gerencial atingiria seus objetivos 

através da diferenciação entre propriedade privada, pública não-estatal e propriedade estatal – 

através do ajuste fiscal e reforma administrativa – com o desenvolvimento de instituições que 

tenham legitimidade na representação de interesses comuns. Ele também afirmou que a 

globalização instituiu grande pressão sobre o Estado. De um lado o Estado estava no papel de 

protetor dos seus cidadãos e de outro, era exigido do próprio Estado que fosse mais forte para 

enfrentar o desafio de tornar-se mais barato e mais eficiente na realização de suas tarefas – 

aliviando assim o custo sobre as empresas nacionais que tinham concorrência 

internacionalmente. É notável que a crise do Estado está vinculada ao caráter recorrente da 

intervenção estatal e ao fato da globalização ter diminuído a autonomia das políticas sociais e 

econômicas dos Estados. 

Desse modo, a Reforma foi incentivada levando em consideração quatro problemas 

interdependentes: delimitação da área de atuação; desregulamentação; recuperação da 

governança; recuperação da governabilidade ou capacidade política de Governo. (BRESSER, 

1997) 

O Estado delimitado foi, para Bagattolli (s. d.), a ação mais perceptível da Reforma. 

Houve uma redução significativa do tamanho do Estado por meio de programas de 

terceirização, privatização e publicização. A conclusão foi que o Estado havia crescido muito 

em pessoal, receita e despesa. Sendo assim, reformar o Estado significava redefinir o seu 

papel, deixando para o setor privado e para o setor público não‐estatal as atividades que não 

são específicas do mesmo (BRESSER, 1997). Foi feita a redefinição da área de atuação do 

Estado, ficando apenas: atividades exclusivas do Estado; produção de bens e serviços para o 

mercado; serviços sociais e científicos do Estado. Além disso, era imprescindível classificar 

as atividades, dentro de cada uma dessas áreas como atividades principais, de apoio ou 

auxiliares. 

Assim, para entender o processo de gerenciamento da administração pública é preciso 

pontuar os seguintes aspectos estruturais da reforma: a organização administrativa do aparelho 

do Estado, a desregulamentação, o aumento da governança e da capacidade política do 

governo. No que tange à organização administrativa do aparelho do Estado, a delimitação e 

redefinição do papel estatal resultou na concentração dos processos de formulação e avaliação 

de políticas públicas no núcleo estratégico do Estado. De acordo com Bagattolli (s. d.) as 

atividades exclusivas do Estado eram realizadas pelas secretarias de políticas públicas que, 

junto com os ministérios, eram responsáveis pelo planejamento e controle das políticas 

governamentais. Ainda segundo a autora o Estado foi fragmentado pela reforma, uma vez que 

os novos formatos organizacionais não substituíram os antigos, existindo uma conveniência 

de ambos.  
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A desregulamentação fez restringir ao “efetivamente necessário” o nível de 

interferência do Estado. A função de regulamentar as atividades privadas foi migrada para 

exclusividade do Estado. Porém, questionava‐se até que ponto chegaria essa regulação, 

principalmente nas atividades econômicas. Ainda segundo Bagattolli: 
 

Com o advento do neoliberalismo torna‐se necessário regular e desregular ao mesmo 

tempo: regular para viabilizar a privatização e desregular para reduzir a intervenção 

do Estado. 

 

Quanto ao aumento da governança, Bagattolli expõe também que este se daria 

mediante ajuste fiscal, com objetivo de devolver a autonomia financeira do Estado mediante 

reforma administrativa, substituindo assim a administração pública burocrática por uma 

administração pública gerencial – Separando dentro do Estado as suas atividades exclusivas e 

as não exclusivas. Para Bagattolli, atingir o aumento da governança, verificou a necessidade 

de tornar o Estado menor e mais forte. Mais forte financeiramente (superando a crise fiscal), 

estruturalmente (delimitando sua área de atuação a um núcleo estratégico), estrategicamente e 

administrativamente (por meio de uma alta burocracia tecnicamente capaz e motivada). Pelo 

ponto de vista de Bresser (1997), para gerar o aumento da governança era preciso acontecer a 

combinação da política de ajuste fiscal com uma reforma administrativa, onde a administração 

pública seria mais eficiente e moderna em relação ao antigo molde burocrático.  

E, por último, quanto à capacidade política de governo, o Estado necessitava de uma 

reforma política que lhe assegurasse governabilidade. Bresser Pereira (1997) expõe que uma 

boa governança (capacidade financeira e administrativa) é condição importante para a 

governabilidade do país, mas não suficiente. Por sua vez, a governabilidade em um regime 

democrático dependeria: da adequação das instituições políticas capazes de intermediar 

interesses dentro do Estado e na sociedade civil; da existência de mecanismos de 

responsabilização (accountability) dos políticos e burocratas perante a sociedade; da 

capacidade da sociedade de limitar suas demandas e do governo de atender aquelas demandas 

mantidas; e da existência de um contrato social básico (BRESSER PEREIRA, 1997 p. 46). 

 Sendo assim, é necessário enfatizar se a eficiência administrativa e o modelo 

gerencialista de administração pública está sendo útil para a complexidade da vida política. 

Para Paula (2005) a adoção dos programas de origem privada ajuda a reestabelecer a 

padronização do trabalho e focalizar mais na melhoria do serviço do que no julgamento 

moral. Já Bagattolli (s. d.), argumenta quanto à orientação da carreira dos gestores pela 

meritocracia e se ela consolida um corpo burocrático comprometido com o interesse público.  

Na reforma gerencial, o cidadão é designado como “cidadão-cliente”, sendo ele 

individualmente responsável pela qualidade dos serviços contratados. Então, para Bagattolli 

(s. d.), os mecanismos de participação do usuário configuram apenas uma instância jurídica 

onde o indivíduo pode recorrer quando se sentir prejudicado pelos serviços disponibilizados. 
Bresser Pereira (1997), em sua defesa à reforma, argumenta que a mesma irá tornar o 

Estado mais democrático, adotando instituições políticas que permitam uma melhor 

intermediação dos interesses diferentes grupos sociais, de etnias variadas, nas diferentes 

regiões do país. 
 

Esta reforma em curso, da forma que a vejo, não parte da premissa burocrática de 

um Estado isolado da sociedade, agindo somente de acordo com a técnica de seus 
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quadros burocráticos, nem da premissa neoliberal de um Estado também sem 

sociedade, em que indivíduos isolad 

os tomam decisões no mercado econômico e no mercado político. Por isso ela exige 

a participação ativa dos cidadãos (BRESSER PEREIRA, 1997 p. 53) 
 

Bresser Pereira (1997) mostra como é indispensável para a conquista dos direitos dos 

cidadãos, não apenas desempenhar suas tarefas clássicas de garantia da propriedade e dos 

contratos, como também a garantia dos direitos sociais e promoção da competitividade de seu 

país.  

As ideias de privatização, publicização e terceirização resultaram da delimitação e 

determinação do tamanho do Estado. Assim, a intensidade de intervenção governamental no 

mercado e a matéria da governança estão ligadas ao panorama financeiro, estratégico e 

administrativo. Já o aumento da governabilidade busca formas de prestar legitimidade ao 

governo perante a sociedade, ajustar e adaptar as instituições para o objetivo inicial: o 

interesse público. 

O modelo gerencial proposto implica em adequar os conhecimentos gerenciais 

desenvolvidos no setor privado dentro do setor público. A abordagem dos serviços públicos 

como negócio e a inclusão da lógica empresarial no setor público são os pontos principais de 

defesa do gerencialismo. 

É perceptível que, ainda que com todas as inevitáveis e necessárias adequações do 

gerencialismo à administração da máquina estatal, ainda há críticas à reforma administrativa 

pública brasileira. Isso ocorre por serem convertidas em políticas simbólicas e não 

corresponderem às expectativas do povo brasileiro, o que é apresentado como ponto 

questionável. Nesse sentido, numa crítica à Administração Pública Gerencial, Paula (2005) 

afirma a ideia de Administração Pública Societal que seria uma modelagem de administração 

pública na qual estaria inserida, entre outros aspectos, a ênfase na dimensão sociopolítica da 

gestão estatal como alternativa às dimensões econômico-financeiras. Ribeiro et al (2013) 

reconhece que, as reformas administrativas brasileiras ficaram centradas em resolver erros 

históricos da administração pública do país, fazendo com que fossem apoiadas em decisões 

pontuais e casuísticas.  

A reforma gerencialista, assim como as demais reformas, contribuiu para mudar a 

direção do papel do Estado, assim como sua relação com a sociedade. Proporcionou também 

tentativas de aprimorar o funcionamento do Estado apresentando novas visões e padrões 

administrativos. Outro fator relevante é que foi instigado a criação de um espaço de debate e 

discussão acadêmica/profissional sobre a administração pública, que vive em constante 

processo de aperfeiçoamento, conforme surgem demandas da sociedade que vive em 

constante variação. 
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5 – Conclusão 

Pensando em construir um Estado com capacidade concreta de atuação na área social e 

com orientação para o crescimento econômico do país, a reforma Bresser alterou as estruturas 

administrativas do Estado brasileiro por meio do gerenciamento da máquina pública com 

estratégias da iniciativa privada, como o princípio da eficiência, destacando-se os processos 

de privatização, terceirização e publicização. Assim, melhorou o Estado, com intuito de 

diminuir a crise fiscal e o problema do déficit público que atrapalharia o desenvolvimento 

econômico. 

Sendo assim, a reforma elaborou nova proposta para reorganização administrativa do 

Estado, procurou sistematizar uma gestão que contemplasse os aspectos técnicos e políticos, 

abandonou os entraves burocráticos e estimulou a participação social na gestão com o intuito 

de gerar impacto das novas experiências na qualidade de vida dos cidadãos e na redução das 

desigualdades.  

Contudo, percebe-se que a reforma foi colocada em discussão e demanda técnica 

administrativa sem atributos e sugestões de ordem societária.  

Baseando-se nesse estudo, é visível que a administração pública tende e deve 

acompanhar as mudanças que surgem na sociedade ou ficará fora do alcance de seus 

objetivos. Entretanto, suas preocupações devem ter como prioridade a coletividade. O corpo 

técnico administrativo precisa pensar suas práticas tornando-as mais eficientes à sociedade. 

Dessa forma, existe um avanço na reforma gerencial, na eficiência do setor público no campo 

econômico-financeiro, na organização e na gestão do aparelho do Estado. 

Por outro lado, é possível notar que a Reforma pressupõe mudanças no sistema de 

proteção social, uma vez que enfatiza interesses técnicos, econômicos e financeiros. Porém, o 

Estado e mercado não podem ser vistos como fatores antagônicos e sim, complementares, 

para que o bem-estar social almejado não seja um obstáculo para o capitalismo crescente. 

Também para que eles não se tornem fatores de ineficiência ou de negligência da 

administrativa em sua promoção de serviços eficientes e de qualidade a seus clientes. 

Pode-se afirmar também que o gerencialismo, em suas adequações ao setor público, 

pode ser visto como modelo apropriado para as necessidades da administração pública nessa 

nova conjuntura mundial, porém apresenta-se ainda como um projeto inacabado, passivo de 

inúmeros debates e discussões. 
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