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Introdução 
 

Este trabalho parte da concepção segundo a qual a sociedade capitalista, para 

desenvolver ações voltadas para a universalização e aprofundamento de direitos, requer 

duas condições básicas: Estado forte na área social e estrutura burocrática ampla como 

ordem administrativa. Condições essas que constituem os fundamentos de uma gestão 

social na perspectiva democrática (Souza Filho, 2007). 

Por outro lado, compreende que o desenvolvimento da administração pública 

brasileira - devido a relação estabelecida entre setores não capitalistas e capitalistas da 

economia, base estrutural do pacto de dominação conservador que operou a 

industrialização brasileira - foi forjado através da necessidade de uma ordem 

administrativa que imbricasse elementos racional-legais (componente burocrático) com 

tradicionais (componente patrimonialista). 

Sobre esta base processa-se, nos anos de 1990, a contra-reforma do Estado e, no 

seu bojo, a contra-reforma administrativa de cunho gerencialista. A análise foca o 

gerencialismo, em termos gerais, como uma proposta que não se refere a um modelo 

pós-burocrático, pois nem supera nem suprime a burocracia - pelo contrário: indica a 

manutenção da burocracia através de um processo que combina  “burocracia 

monocrática” (Weber, 1999), para os centros de decisão, com “flexibilização burocrática”, 

via descentralização, para a periferia da ordem administrativa, possibilitando a 

incorporação de traços patrimonialistas na gestão pública. 

A partir desses pressupostos, o presente trabalho analisa a proposta da 

“administração pública gerencial” no Brasil, presente no Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado, de 1994, a partir de três dimensões: política, teórica e institucional.  
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para su formación, articulación y acción profesional. Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Guayaquil, Ecuador. 
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I - O fundamento economicista e gerencial da proposta de contrarreforma da 

administração pública: centralidade do mercado e burocratização monocrática 

A proposta hegemônica de reforma administrativa, no contexto dos anos de 1980 e 

1990, como uma das dimensões da reforma do Estado, estava diretamente vinculada ao 

projeto neoliberal.  

Essa vinculação se apresenta explícita pela afinidade teórica existente entre as 

propostas filosóficas, políticas e econômicas das escolas neoliberais austríaca e de 

Chicago e a escola de Virgínia, que será a base fundamental das propostas neoliberais 

para o campo da administração pública, a partir da teoria da “escolha pública” - 

desenvolvida, por volta de 1968, por J. M. Buchanan e incorporada aos estudos 

administrativos realizados por Niskanem, em 1971 -, a qual utiliza os princípios da 

economia, numa perspectiva utilitarista, nas escolhas individuais (Paula, 2005). 

Do ponto de vista político, a relação entre neoliberalismo e a dimensão 

administrativa da reforma do Estado é apresentada por Montaño (2002). Segundo o autor, 

o “projeto/processo neoliberal”, como estratégia hegemônica de reestruturação do capital, 

desdobra-se em três dimensões articuladas: ofensiva ao trabalho, reestruturação 

produtiva e a reforma do Estado. A reforma do Estado, então, “está articulada com o 

projeto de liberar, desimpedir e desregulamentar a acumulação de capital, retirando a 

legitimação sistêmica e o controle social da ‘lógica democrática’ e passando para a lógica 

da concorrência do mercado” (Montaño, 2002: 29).  
Dessa forma, as dimensões que compõem a reforma do Estado (reforma 

econômica, reforma fiscal, reforma previdenciária, reforma administrativa...) também estão 

subordinadas ao projeto político hegemônico. Nessa medida, a reforma administrativa não 

possuiu autonomia absoluta frente ao projeto político que orienta as propostas de reforma 

do Estado. 

Paula (2005: 33) apresenta de maneira direta a relação entre a orientação política 

neoliberal e a formulação teórica da escolha pública que fundamentará a proposta de 

contra-reforma administrativa: “enquanto os neoliberais reforçavam suas visões sobre a 

eficiência do mercado em relação ao Estado, os teóricos da escolha pública elaboravam 

análises que sustentariam a crítica da burocracia do Estado”. 

Assim, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista político, não há 

dúvidas sobre a relação entre a concepção neoliberal e a proposta hegemônica de 

mudanças da administração pública.  
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Nesses termos a proposta de reforma administrativa de cunho neoliberal se 

apresenta como uma contra-reforma, pois possui como finalidade uma ordem centrada no 

mercado e na crítica às estruturas e políticas de universalização de direitos. Portanto, a 

finalidade das mudanças propostas para a administração pública, na medida de sua 

vinculação téorica e política com o neoliberalismo, não pode estar voltada para a 

universalização e aprofundamento de direitos. Assim, a proposta hegemônica de 

mudanças da administração pública aponta para a valorização do mercado como 

regulador societal e de redução do Estado para área social. 

 

II - A particularidade brasileira da proposta de contrarreforma da 

administração pública: o tratamento paradoxal da burocracia e o patrimonialismo 

em transformismo 

Na medida em que Bresser Pereira foi o ideólogo da proposta de contrarreforma 

administrativa do governo FHC, utilizaremos seus textos (1996 e 1998) e o Plano Diretor 

da Reforma Administrativa, como base da análise que desenvolveremos.  

O caminho analítico que seguiremos parte da crítica às tentativas (Bresser, 1996 e 

1998) de negar a articulação da proposta de alteração da administração pública do 

governo FHC com as orientações do gerencialismo neoliberal. 

Nesse sentido, buscaremos mostrar a vinculação orgânica existente entre o Plano 

Diretor e a perspectiva neoliberal, a partir de três dimensões distintas, mas articuladas 

dialeticamente, quais sejam: política, teórica e institucional. 

Do ponto de vista político, podemos destacar diferentes aspectos que mostram 

nitidamente a vinculação entre o gerencialismo neoliberal e a proposta de mudanças 

administrativas do governo FHC. 

Em primeiro lugar, o projeto implementado pelo governo FHC é um projeto 

orientado para a transnacionalização radical da economia brasileira, numa perspectiva 

neoliberal, implementado através de um pacto de dominação conservador (Fiori, 2001). 

Dessa forma, a finalidade que orienta a reforma do Estado e, no seu interior, a reforma 

administrativa brasileira é uma orientação claramente neoliberal, aliada a uma 

necessidade de manter e desenvolver mecanismos tradicionais à ordem administrativa, 

visando atender à estrutura de dominação conservadora. 

Outro aspecto a destacar refere-se à valorização do mercado explicitada pelo 

ideólogo da contra-reforma. Segundo o autor, “o novo conservadorismo realizou uma 

crítica útil dos problemas enfrentados pelo mundo (...) O mercado é certamente um 
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mecanismo maravilhoso. Não tenho restrições à idéia de que todas as reformas 

econômicas devem ser orientadas ao mercado” (Bresser Pereira, 1996: 17).  

Esse aspecto mostra como Bresser Pereira se fundamenta na concepção 

neoliberal.  

O terceiro aspecto que podemos destacar é a forma como o ideólogo da 

contrarreforma administrativa do governo FHC interpreta a crise dos anos 1970 e 1980. 

Segundo Bresser Pereira (1996 e 1998), a crise econômica dos anos 1980 

configura-se como uma crise do Estado: crise fiscal, crise do modo de intervenção do 

Estado e crise do modelo burocrático de administração do Estado. Portanto, segundo o 

autor e ideólogo, a crise contemporânea não se costitui como uma crise econômica do 

capitalismo.   

Em decorrência da análise realizada acerca da crise, o autor define a estratégia 

social-liberal como aquela que tem como prioridade a orientação para o mercado, 

afirmando que: “a interpretação da crise e a correspondente estratégia social-liberal 

tomam emprestado do paradigma neoliberal a sua orientação ao mercado e a crença de 

que as funções do Estado foram severamente distorcidas” (Bresser Pereira, 1996: 20). 

Assim, completa o autor, é necessário reformar o Estado tendo como primazia “reformas 

econômicas orientadas ao mercado, privatização, desregulamentação, liberalização 

comercial, assim como disciplina fiscal e as políticas monetárias restritivas” (idem: 22). Ou 

seja, Bresser Pereira defende um receituário tipicamente neoliberal. Como ressalta 

Andrews e Kousmin (1998: 99): “a reforma administrativa brasileira tem sido guiada pela 

mesma filosofia impulsionadora do programa de privatizações”.  

Portanto, do ponto de vista político, a “reforma” de FHC não se distinguiu do 

neoliberalismo, como resalta Nogueira (2004: 53), “a reforma estacionou nos limites da 

propalada desconstrução neoliberal do Estado, dedicando-se a desenhar uma imagem 

negativa do fenômeno estatal e a conceber a reforma como uma operação para comprimir 

o Estado, não para melhorá-lo”.   

Do ponto de vista teórico, a primeira questão a destacar refere-se à concepção 

de Bresser Pereira que identifica administração pública com administração privada.  

De acordo com Bresser Pereira, a “Administração Pública Gerencial” expressa o 

processo de mudança do modelo burocrático de administração para o modelo gerencial 

(Bresser Pereira, 1998 e 1996). 
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Conforme analisa o autor, o padrão burocrático de administração pública entra em 

xeque devido, principalmente, à rigidez e à ineficiência do serviço público (Bresser 

Pereira, 1996: 20) e seu caráter antidemocrático (Bresser Pereira, 1996: 272).  

Nesse quadro de crise do modo burocrático de administração do Estado, inserido 

numa crise do Estado, é que se encontra, segundo o ex-ministro do governo FHC, a 

administração pública gerencial como alternativa ao modelo administrativo existente.  

Bresser Pereira (1998), ao fazer uma crítica a Pollitt e a Abrúcio, desconsidera a 

distinção entre administração pública e administração empresarial e afirma que uma 

possível perspectiva democrática ou centrada no cidadão, que distingue administração 

pública de administração privada, seria, apenas, uma tentativa de reatualização do 

modelo burocrático tradicional.  

Outro aspecto que deve ser cosiderado, refere-se à crítica de Bresser Pereira à 

burocracia, tanto em relação ao equívoco teórico do autor no trato da questão quanto à 

fragilidade empírica de seus argumentos.  

Em relação ao aspecto teórico sobre a burocracia, o autor incorre na concepção 

equivocada que trata a burocracia num mesmo nível teórico que o gerencialismo, 

buscando apresentá-lo como uma alternativa de ordem administrativa à burocracia e ao 

patrimonialismo, quando, na verdade, o gerencialismo se estrutura como uma proposta 

que combina um processo de monocratização e flexibilização da burocracia, podendo 

incorporar traços do patrimonialismo. 

Oliveira (2001: 142), de forma incisiva e irônica, aponta para o reducionismo 

operado por Bresser Pereira quando trata o conceito de burocracia identificado com 

serviço público, enquanto para Weber o “conceito de burocracia tem capacidade 

heurística para entender o que é capitalismo, e não apenas a administração do Estado”.    

Outro aspecto a ser destacado da crítica de Bresser Pereira à burocracia diz 

respeito à forma como ele a articula com democracia.  

Como ressalta Sônia Fleury (1997), além de a burocracia ter sido fundamental na 

construção do Estado democrático moderno, as questões relativas à 

centralização/descentralização, responsabilização da gestão pública e controle social não 

são inerentes à administração burocrática, mas, antes, trata-se da  questão política de 

assegurar a utilização do Estado para a promoção do interesse público (Fleury, 1997).  

Para concluir a crítica a Bresser Pereira, no que tange ao tratamento dado pelo 

autor à questão burocrática, cabe ressaltar a fragilidade de seus argumentos, do ponto de 

vista empírico. 
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Nesse caso, o estudo de Peter Evans (1993) é conclusivo. De acordo com o autor, 

o problema dos Estados do Terceiro Mundo não é a sua natureza burocrática, mas a falta 

de burocracia. No caso particular do Brasil, conforme destaca Evans, os problemas são: 

a) excesso de recrutamento não meritocrático – cargos de confiança; b) bolsões de 

eficiência; c) incrementalismo ou reforma por acréscimo, dificultando a coordenação 

política e estimulando o recurso a soluções personalistas; d) relação do Estado com as 

elites agrárias tradicionais; e) falta de estrutura burocrática estável prejudicando o 

estabelecimento de laços do tipo “orientação administrativa”, jogando a relação público-

privado para canais individualizados – “anéis burocráticos” (Evans, 1993: 140-143). 

Para finalizar a análise, do ponto de vista teórico, da vinculação da proposta de 

mudança administrativa elaborada e conduzida pelo governo FHC ao ideário neoliberal, 

apresentaremos a afinidade existente entre a concepção gerencialista de Bresser Pereira 

com a teoria da escolha pública. 

Nesse sentido, Andrews e Kouzmin (1998), através de análises rigorosas, 

desmontam qualquer possibilidade de separação entre os fundamentos da proposta de 

contra-reforma administrativa de FHC e a perspectiva da teoria da escolha pública. 

Os autores destacam de forma enfática a relação entre a idéia de redução do 

Estado, defendida por Bresser Pereira, e a teoria da escolha pública, na medida em que 

tal teoria defende essa concepção “tanto pelo pressuposto de que os políticos agem para 

maximizar os votos ou de que burocratas agem para maximizar o orçamento de seus 

bureaux” (idem: 106). 

Outro aspecto que os autores destacam é sobre a identificação entre a proposta 

presente no Plano Diretor de constituir “quase-mercados” para o desenvolvimento dos 

serviços sociais e a defesa da “expansão da analogia de mercado para a esfera política e, 

portanto, para os serviços públicos e sociais” (idem: 108) feita pela teoria da escolha 

pública. 

Sendo assim, nada mais afinado com o ideário neoliberal e da escolha pública que 

a concepção teórica que fundamenta o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. 

Vejamos, então, para concluir a análise da particularidade brasileira da 

contrarreforma administrativa, o Plano Diretor sob o ponto de vista institucional. 

A estratégia do Plano Diretor era viabilizar o ajuste fiscal e a mudança institucional 

da administração pública, através de dois mecanismos.  

O primeiro mecanismo estava voltado, por um lado, para a redução do aparelho do 

Estado (o que provocaria um impacto imediato nas contas públicas), via privatização, 
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terceirização, extinção de órgãos e focalização dos gastos sociais e, por outro lado, para 

a centralização e fortalecimento dos núcleos de decisão e controladores das políticas 

(núcleos estratégicos). 

Do ponto de vista da ordem administrativa, esse mecanismo que combina redução 

dos gastos com fortalecimento dos centros de decisão, estrutura uma ambigüidade no 

tratamento da burocracia. 

Por um lado, a centralização das decisões é realizada através do processo de 

“monocratização” da burocracia. Essa concentração de poder se efetiva nos chamados 

núcleos estratégicos do Estado. No caso da organização administrativa do governo FHC, 

esse procedimento é inconteste.  

Corroborando essa análise, Borges (2001) destaca que a proposta de autonomia 

do Banco Central e a Lei de Responsabilidade Fiscal configuram-se como estratégias 

para consolidar essa ordem administrativa fundada na centralização burocrática. Pelo 

lado da estratégia de redução dos gastos públicos, encontraremos a diminuição da 

estrutura burocrática da administração pública. A Emenda Constitucional nº 19 e o 

processo de terceirização são expressões emblemáticas dessa estratégia. 

Nessa perspectiva, consolida-se o tratamento paradoxal da burocracia. Por um 

lado um movimento de monocratização burocrática, via núcleos estratégicos e, por outro, 

o esfacelamento do quadro burocrático, via medidas de flexibilização, voltadas para a 

redução do gasto público. 

O trabalho de Rezende (2004) é essencial para identificarmos a ligação umbilical 

entre a redução do quadro burocrático e a finalidade do ajuste fiscal. O autor mostra que 

houve grande cooperação dos ministérios econômicos com o Ministério da Administração 

e Reforma do Estado (MARE) para reduzir os custos de pessoal da administração pública, 

devido a sua importância para a obtenção do ajuste fiscal. De acordo com Rezende, o 

MARE foi extremamente eficiente, pois, de 1995 a 1999, a despesa com pessoal passou 

de 56,2% da receita corrente líquida para 39,7% e o número de funcionários públicos civis 

do poder executivo caiu de 630.763, em 1995, para 536.321, em 20002.   

O segundo mecanismo reorganizava a relação entre formulação e implementação 

de políticas, redefinindo a relação de controle, através da descentralização e 

estabelecimento de critério de performance, que seriam acompanhados via contratos de 

                                            
2 Rezende (2004) não apenas menciona eficiência, como também qualifica como “sucesso” as ações empreendidas para 
redução de custos e de pessoal do quadro burocrático. A avaliação de sucesso e a eficiência estão relacionados apenas ao 
critério econômico do ajuste fiscal; o autor em nenhum momento explicita o que está considerando como finalidade social a 
ser alcançada pelo Estado e sua relação com o tamanho do quadro burocrático e os níveis salariais atingidos. Além disso, 
como apont0am Diniz (2000) e Martins (1997), o Brasil não possui excesso de quadro burocrático. 
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gestão, a partir da transformação de determinados órgãos administrativos em 

organizações sociais ou em agências executivas. Por outro lado, essa mudança 

institucional também levaria a uma maior interação entre o poder público e o terceiro 

setor. 

Nesse sentido, na lógica do Plano Diretor, a mudança institucional visava manter a 

situação de ajuste fiscal (objetivo primário) e melhorar a eficácia e eficiência das agências 

administrativas, através da proposta clássica gerencialista de combinar centralização 

burocrática (núcleo estratégico, formado pelo presidente, ministros e cúpula dos 

ministérios) com flexibilização gerencial (Agências Executivas; Agências Reguladoras; e 

Organizações Sociais/OS e Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público/OSCIP). 

A análise de Rezende (2004) sobre a implementação da reforma administrativa no 

Brasil mostra como o objetivo do ajuste fiscal foi alcançado, contudo sem a efetivação da 

mudança institucional em termos da descentralização.  

Dessa maneira, esses elementos gerenciais pautados na descentralização e 

flexibilização institucional, via organizações sociais e agências executivas, não foram 

possíveis de servir à lógica tradicional, mantida pelo pacto de dominação conservador do 

governo FHC, pelo simples fato de sua não implementação efetiva.  

No entanto, o pacto de dominação conservador exige alternativas para a 

incorporação dos setores tradicionais na estrutura de poder e dominação. Assim, para 

viabilizar a influência dos setores tradicionais na ordem administrativa, através dos 

mecanismos gerenciais de descentralização, foram mantidos os excessivos cargos de 

confiança, intensificou-se a terceirização de serviços (estratégia de contratação de 

servidores periféricos e de níveis intermediários e operacionais), foi ampliada a ação 

pulverizada de programas sociais realizados em parceria com organizações da sociedade 

civil e refuncionalizou-se a liberação das emendas parlamentares3. Os recursos 

disponíveis para a efetivação desses mecanismos ficaram sob o controle do centro de 

decisão política e burocrática. 

Dessa forma, a estrutura patrimonialista se altera. A determinação da lealdade 

entre o senhor e o servidor se mantém, todavia a base de seu fundamento deixa de ser a 

                                            
3 Conforme sublinha Diniz (2000: 56), “a implantação de um padrão gerencial, com base em mudanças de técnicas e 
procedimentos, não elimina a possibilidade da persistência ou mesmo do reforço do intercâmbio clientelista no 
relacionamento do Executivo com a estrutura parlamentar-partidária. Neste sentido, mais uma vez teríamos a sobrevivência 
de um sistema híbrido, desafiando a meta de uma transformação drástica do legado histórico”. 
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tradição para ser a racionalidade economicista e o poder coercitivo e discricionário da 

burocracia monocratizada.  

Nesse sentido, podemos dizer que ocorre um transformismo na ordem 

patrimonialista brasileira, em que os setores tradicionais, para se manterem no poder, 

aderem à finalidade neoliberal de transnacionalização radical da economia nacional e se 

adéquam aos novos instrumentos administrativos para viabilizar a manutenção da 

dominação tradicional. 

 

Conclusão 

Portanto, a ordem administrativa brasileira se reestrutura mantendo a imbricação 

da burocracia com o patrimonialismo, porém num contexto de monocratização burocrática 

e patrimonialismo em transformismo, mediado pelos mecanismos de flexibilização 

gerencial. Em relação à burocracia, ocorre um tratamento ambíguo, pois ao mesmo tempo 

em que reforça as decisões burocráticas centrais em determinadas áreas, esvazia a 

burocracia em nome de uma descentralização que na verdade se materializa através da 

desresponsabilização e privatização das ações que deveriam ser estatais e da 

constituição de quadro profissional extrapatrimonial.  

Nesse sentido, divergimos da análise que identifica a existência de uma 

trifrontalidade, baseada na presença simultânea da burocracia, patrimonialismo e 

gerencialismo na administração pública brasileira dos anos 1990 (Nogueira, 2004). 

Primeiramente, como vimos na seção anterior, o gerencialismo não pode ser considerado 

um paradigma de ordem administrativa do mesmo estatuto teórico do patrimonialismo e 

da burocracia. Além disso, os recursos gerenciais de flexibilização da ordem 

administrativa não possuem finalidade em si, eles são funcionais para a manutenção da 

relação de dominação racional-legal e tradicional que se mantêm necessárias e 

imbricadas para implementar o projeto de transnacionalização radical da economia 

nacional, sob condução do pacto de dominação conservador. 

Sendo assim, esse quadro de contra-reforma do Estado e de contra-reforma 

administrativa produz o estreitamento de condições para a ampliação e universalização 

de direitos e a redução das possibilidades de construção e fortalecimento da espinha 

dorsal burocrática necessária para conduzir políticas públicas universalistas. 
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