


A que partido pertence a bandeira da boa gestão pública? 

Sergio Andrade1 

Não haverá polêmicas apaixonadas sobre esse artigo. Nenhum candidato se sentirá 
obrigado a responder. As redes sociais não ficarão inundadas com adjetivos acusando este 
autor de “leviano” ou de estar mal informado. O fato é: aqui trataremos de um assunto quase 
subterrâneo, quase tanto quanto o saneamento, embora já acredite que esse último tema 
mobilize mais votos. Assim, talvez, escreva para uma dúzia de colegas a quem o texto possa 
chegar, se tanto. Nosso artigo trata das políticas de gestão pública e sua importância para a 
modernização e avanço do país, reconhecimento que você não encontrará no debate eleitoral, 
mas que o torna um bom parâmetro a partir do qual avaliar as propostas de Dilma Rousseff e 
Aécio Neves. 

As ausências de discussões mais profundas sobre gestão pública não a tornam um 
tema menos espinhoso, ao contrário. Porém, sempre quando é citado aparece na forma de 
simplificações como “aparelhamento do Estado”, “Estado mínimo”, “redução do número de 
ministérios”, “meritocracia”, “privatizações”, “combate à corrupção”, “ajuste fiscal”, 
“qualidade do serviço público”, só para citar algumas. Não significa dizer que sejam expressões 
desprovidas de seu sentido político ou técnico mas, ao invés de politizar o eleitor sobre a 
necessidade de construir melhores políticas de gestão, num contexto democrático, o que 
fazem os discursos é obscurecer as dimensões de uma boa gestão pública, o que torna 
necessário defini-las. 

As políticas de gestão pública compreendem um conjunto de ações sistêmicas, porém, 
implícitas no funcionamento da administração pública e do governo. Entre seus temas 
característicos podemos reconhecer a gestão de recursos humanos, modelagem 
organizacional, auditoria e controle, compras governamentais, governo eletrônico, 
planejamento e orçamento. Porém, compreendem ainda aspectos políticos e técnicos 
relacionados ao aparelho do Estado e a execução das políticas, como seu papel, extensão, 
formatos organizacionais, ordenamento jurídico, arranjos institucionais para coordenação 
intragovernamental e para o relacionamento com os diferentes grupos de interesse, além de 
envolver modelos de coordenação vertical entre os níveis de governo. Portanto, a primeira e 
mais importante lembrança é: 1# GESTÃO PÚBLICA NÃO É UMA QUESTÃO UNICAMENTE 
TÉCNICA, É TECNOPOLÍTICA. Implica também na relação da burocracia e do governo com 
diversos interesses em disputa, os quais precisam ser mediados, o que requer posição política. 

A criação do Estado moderno no Brasil, dotado de estruturas administrativas baseadas em 
princípios, regras e procedimentos padronizados e regidas por estatutos normativos e órgãos 
fiscalizadores (burocracias) teve êxito apenas na década de 1930, durante o governo de 
Getúlio Vargas, que se contrapôs ao domínio das oligarquias regionais sobre o Estado, em 
bases clientelistas. Se apenas com a Constituição de 1934 houve a introdução do princípio do 
mérito na organização e gerenciamento do quadro de pessoal, foi em 1937, com a implantação 
do Estado Novo e a criação do Departamento de Administração do Serviço Público (DASP), que 
a estrutura administrativa do governo federal passou a ter uma alguma organização e 
capacidade minimamente adequadas, com atribuições típicas como administração de  
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materiais, financeira e de pessoal1. Aqui nossa segunda lição importante: #2 MÉRITO E 
PROFISSIONALISMO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA SÃO QUESTÕES QUE 
REMONTAM PELO MENOS A ERA VARGAS. Ninguém descobriu o ovo de Colombo ao falar em 
melhoria da gestão, portanto. 

Por mais contraditória que possa parecer a ideia, a discussão sobre a “ingerência 
política” na formulação e implementação das políticas públicas, especialmente de cunho 
econômico, também não é questão nova entre nós. Durante os governos Vargas e JK, a 
autorização legislativa era requerida inclusive para políticas de curto prazo, cuja execução era 
seguida por atentas comissões do Legislativo, o que levou à criação de várias autarquias e 
sociedades de economia mista pelo Executivo, vistas como mecanismos mais ágeis e flexíveis 
para a consecução das políticas2. A essas estruturas ou núcleos técnicos no interior da 
administração federal, devidamente protegidos das influências políticas, era atribuída a 
realização de objetivos considerados prioritários ou estratégicos pelo governo. Mais uma nota 
aqui: #3 UMA MAIOR FLEXIBILZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS É MEDIDA IMPORTANTE PARA 
EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE ENTREGUEM BONS RESULTADOS NO MELHOR TEMPO E 
COM MAIOR QUALIDADE POSSÍVEL.  

A outra face da moeda, a visão tecnocrática das políticas, também constitui gramática 
conhecida entre os brasileiros. Já no período JK (1956-61) mas, especialmente a partir do 
regime militar (1964 a 85), difundiu-se a visão de que há decisões de Estado cuja legitimidade 
é conferida pelo seu caráter técnico-administrativo, portanto, dentro de uma esfera de relativa 
autonomia. A contradição entre técnica e política, todavia, não desapareceu, ao contrário, é 
patente.  Sempre e toda vez que o interesse geral contrariou interesses particulares, parece 
que o melhor refúgio do segundo foi o recurso à técnica3. Portanto, #4 A RESOLUÇÃO DE 
CONFLITOS E A MEDIAÇÃO DE INTERESSES PELO ESTADO NÃO PODEM SE RESUMIR A 
PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS.  

 Com a transição democrática e a Constituição de 1988, uma grande mudança se 
estabelece. Sob a marca da ampliação dos direitos básicos de cidadania, um novo pacto 
federativo se estabelece, configurando um aumento das atribuições das esferas subnacionais 
de governo, em especial para os municípios. A descentralização administrativa e a redefinição 
da estrutura das receitas tributárias são os marcos desta reforma político-institucional. 
Todavia, a construção do Estado brasileiro, ainda hoje, segue incompleta. Os municípios 
alçados à condição de entes federados, em sua maioria, ainda possuem uma estrutura 
institucional incapaz de entregar serviços públicos de qualidade ao cidadão. Como é possível 
perceber aqui, #5 AS CONTRADIÇÕES ENTRE CENTRALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO, 
AUTONOMIA E CONTROLE MARCARAM TODA A HISTÓRIA REPUBLICANA.  

O curioso, no caso brasileiro, é notar que a tentativa de construção de um estado de bem-
estar social ao estilo europeu se fez de forma tardia e em meio a um contexto de crise fiscal do 
Estado, iniciada já nos anos 1970 com a crise do petróleo e aprofundada durante a década de 
1980 com os sucessivos choques econômicos. Já no governo Sarney (1985-90), o movimento 
de “desengajamento do Estado” ganhou impulso com a proposta de uma reforma  
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administrativa, marcada pelo ressurgimento do Ministério Extraordinário para 
Assuntos Administrativos e da Comissão Geral do Plano de Reforma Administrativa. O texto da 
proposta referia-se à “modernização administrativa” associada a melhorias nos processos de 
gestão para adequação das atividades do Estado a padrões de eficiência na prestação de 
serviços aos cidadãos. O projeto de reforma contemplava a racionalização das estruturas 
administrativas, uma nova política de recursos humanos e a contenção dos gastos públicos1. 
#6 O RESCALDO DO “AJUSTE FISCAL” E DA ESTABILIZAÇÃO MACROECONÔMICA TERMINARAM 
POR RELATIVIZAR AS CONQUISTAS SOCIAIS E A ENTREGA DE BENS PÚBLICOS PELO ESTADO. 

A partir do governo Collor, foi marcante a influência das ideias liberais oriundas das 
experiências do Reino Unido, Austrália, Estados Unidos e dos programas do Banco Mundial e 
do Fundo Monetário Internacional, expressas no Consenso de Washington. A agenda do 
Estado mínimo com abertura econômica resultou em um progressivo esvaziamento das 
funções do Estado. Após o impeachment, cerca de 112 mil servidores haviam pedido demissão 
ou dispensa e outros 45 mil “optaram” pela aposentadoria antecipada2. #7 OS FUNDAMENTOS 
DA TEORIA NEOLIBERAL ATRIBUEM AO ESTADO PAPEL ESSENCIALMENTE REGULADOR E 
GARANTIDOR DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS.  

Nos governos de Fernando Henrique (1995-2002), a discussão sobre as funções típicas 
do Estado se aprofundou. Este período ficou marcado pelo regime de privatizações e 
concessões, especialmente, para a área de infraestrutura e mineração. No início do governo, o 
movimento das reformas ganhou consistência por meio de uma proposta abrangente de 
remodelação da administração pública, traduzida no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 
Estado.  A Reforma Gerencial ou Reforma Bresser, como ficou conhecida, inaugurou um 
paradigma duradouro do ponto de vista dos legados, metodologias e cultura institucional3. O 
modelo gerencial surgia como uma contraposição ao modelo burocrático, marcado pelo 
formalismo e rigidez dos procedimentos. Os resultados concretos compreendem mudanças na 
política de pessoal, observadas na Emenda Constitucional 19/1994, introdução de modelos de 
gestão de maior autonomia para gestores públicos com a prática da responsabilização por 
resultados e a criação de novas formas de organizações do setor público, como as agências 
executivas, regulatórias e as organizações sociais4. #8 A CULTURA DE DESEMPENHO E 
RESULTADOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SÃO FUNDAMENTOS IMPORTANTES PARA A 
CONSTRUÇÃO DE UM ESTADO MODERNO RESPONSIVO.   

Durante os mandatos de Lula (2003-2010), seu governo deu prioridade à estabilização 
macroeconômica, à promoção da inclusão social, ao combate à desigualdade, à recuperação 
do crescimento, ao investimento em projetos de infraestrutura e à luta contra a corrupção. 
Especialmente nesse último tema, é possível reconhecer ênfase sobre padrões de 
accountability horizontais e verticais com a implantação da Controladoria Geral da União 
(CGU), a criação do Portal da Transparência e do Portal Brasil e a realização de conferências 
nacionais, das 115 realizadas desde 1940, 74 ocorreram neste período5. Em relação às políticas 
de pessoal, observa-se a criação de carreiras e o aumento nos níveis de contratados em áreas 
prioritárias para o governo como educação, saúde, segurança e infraestrutura, atraindo e  
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mantendo uma força de trabalho altamente qualificada1. #9 AS CAPACIDADES 
ESTATAIS PARA O OFERTA DE BENS PÚBLICOS (SAÚDE, EDUCAÇÃO, SEGURANÇA, 
INFRAESTRUTURA, ESTABILIDADE, ETC) FORAM O FATOR DISTINTIVO NA CONQUISTA DE 
MELHORES PADRÕES DE DESENVOLVIMENTO NA HISTÓRIA RECENTE. 

As mudanças na gestão pública brasileira não pararam por aí, durante o Governo Dilma 
novas medidas para combater a corrupção como a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 
12.527/2011) e a Lei Anticorrupção (lei nº. 12.846/2013) foram promulgadas. No plano da 
flexibilização das ações governamentais destacam-se o novo modelo de concessão de 
aeroportos e de rodovias e outras infraestruturas: hidrovias e portos (Lei nº 12.815/2013), o 
Regime Diferenciado de Contratação (Lei 12.462/2011), o qual dá maior autonomia aos 
governos na execução de licitações, e o Marco Regulatório do Terceiro Setor (Lei 
13.019/2014), que trata sobre as parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da 
Sociedade Civil. Também foi realizada uma profunda reforma da previdência pública, 
reduzindo distorções e déficits no longo prazo. Portanto, #10 A MODERNIZAÇÃO DAS 
ESTRUTURAS DE GOVERNO E TAMBÉM DO ESTADO PRECISAM ACOMPANHAR A 
COMPLEXIFICAÇÃO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE. É PRECISO APOSTAR NA QUALIDADE DA 
GOVERNANÇA. 

Por essas razões, é fundamental uma compreensão social de que a melhoria da gestão 
não representa uma ideologia determinada, mas sim, elemento condicionante para a entrega 
de melhores serviços públicos à população, com uso racional, responsável e transparente dos 
recursos alocados pelos governos. Não é razoável pensar que o Estado não deva se preocupar 
com melhorias da produtividade, com metas e resultados. O que importa, verdadeiramente, é 
como definir os resultados esperados.  Da mesma forma, não é possível construir políticas 
públicas sem participação social, sob o risco de termos políticas ineficientes, mal formuladas e 
distanciadas do interesse público. Por outro lado, estigmatizar os mecanismos de gestão é 
absoluta miopia. É a gestão que dará suporte às entregas de um Estado orientado pela 
garantia de maior bem-estar à população. Por isso, a qualidade da gestão precisa figurar como 
prioridade no debate público nacional. O reconhecimento da necessidade de melhoria e de 
nivelamento das capacidades estatais em seus diferentes níveis, a discussão sobre o papel 
atribuído a cada ente da federação (União, Estados e Municípios) são apenas algumas das 
dimensões a serem consideradas. Mas, é preciso dar lugar a ação. É preciso fazer disso 
verdadeira prioridade! 
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