
PREFÁCIO

UMA BUROCRACIA DESENVOLVIMENTISTA E DEMOCRÁTICA?

Este é o melhor livro que conheço sobre a burocracia pública brasileira. Um livro 
necessário e bem-vindo. Temos aqui um grande quadro dessa burocracia cuja pri-
meira parte, Burocracia, Estado e Sociedade, é histórica e conceitual, e a figura de 
Max Weber é dominante. Temos, então, um grande quadro da burocracia moder-
na, no qual o papel da reforma burocrática, ou civil service reform, foi central. E a 
evolução da administração pública brasileira, do patrimonialismo à administração 
pública burocrática, e desta à administração pública gerencial. Temos a transição 
correspondente da estratégia do insulamento burocrático para a da “governança 
democrática”. Nesta parte, temos ainda uma discussão do problema das capaci-
dades do Estado, ou seja, de como definir um Estado capaz de realizar seu papel 
de coordenar as sociedades modernas por meio das leis e das políticas públicas. 
Esta parte termina com a discussão da relação entre a burocracia e os movimentos 
sociais, ou, mais amplamente, entre a sociedade e o Estado. Provavelmente, nesta 
parte, caberia também o capítulo conceitual de perspectiva internacional sobre as 
burocracias implementadoras e a produção e reprodução das desigualdades sociais. 

A segunda e a terceira parte são uma espécie de radiografia da burocracia pú-
blica brasileira. Temas básicos são nelas tratados, como o dos cargos de confiança, o 
caráter e a trajetória dos ministros que são burocratas e políticos, o papel do escalão 
médio da burocracia pública, e o da “burocracia de rua”, em direto contato com 
a população, assim como o papel administrativo dos diretores de escolas públi-
cas, e o papel das “equipes econômicas”, tão incompetentemente desempenhado 
(desculpem meu comentário pessoal, que não está presente no capítulo que trata 
do tema), que têm deixado a economia brasileira semiestagnada desde 1980. Para 
terminar, há duas amplas análises, uma do federalismo e das capacidades estatais, 
e outra do planejamento governamental.

Que posso eu acrescentar a este excelente livro neste breve prefácio? Uma 
pergunta referente a dois objetivos maiores das sociedades modernas: o desenvol-
vimento econômico e a democracia. Afinal, do ponto de vista do desenvolvimento 
econômico, e do da democracia, que papel jogou e joga presentemente a burocracia 
pública brasileira?

Em relação ao desenvolvimento econômico, talvez a resposta possa ser resu-
mida em um parágrafo. No Império e na Primeira República, a burocracia patri-
monialista não trabalhou com a ideia de desenvolvimento econômico; não tinha 
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nem o conceito de nação, nem o de desenvolvimento econômico, mas a burocracia 
imperial foi bem-sucedida em garantir a integridade territorial do país. Durante 
a revolução capitalista brasileira (1930-1980), o papel desenvolvimentista da bu-
rocracia pública foi fundamental, em duas fases, uma sob o comando de Getúlio 
Vargas e a outra dos militares, e o desenvolvimento econômico que ocorreu então 
foi extraordinário. De 1980 a 2014, a sociedade brasileira definiu como objetivo 
prioritário a diminuição das desigualdades, alcançou algum resultado nesse campo, 
mas em 1990 abandonou o desenvolvimentismo e, na esteira da virada neoliberal 
de dez anos antes e da grande crise da dívida externa dos anos 1980, adotou um 
regime de política econômica liberal que dura até hoje. A burocracia pública bra-
sileira rapidamente se adaptou a ele, mas as reformas neoliberais – principalmente 
a abertura comercial e a abertura financeira – permitiram o aumento abusivo das 
taxas de juros pelo governo, e desmantelaram o sistema de neutralização da doença 
holandesa, daí resultando uma taxa de câmbio sobreapreciada no longo prazo. É 
verdade que, em 2011, o governo tentou mudar o regime de política econômica 
promovendo uma forte baixa da taxa de juros, mas a incompetência econômica e 
política que caracterizou essa tentativa, acompanhada de uma política industrial 
irresponsável, levou o país a uma crise fiscal. Hoje, sob o domínio de uma coalizão 
de classes neoliberal formada por capitalistas rentistas e por financistas, a burocracia 
pública está sem rumo. Ou então só vê um objetivo para si própria: a auditoria bu-
rocrática cerrada e o policiamento visando ao combate da corrupção, como se fosse 
esse, e não o subdesenvolvimento e a desigualdade, o grande problema do Brasil.

Burocracia e políticas públicas no Brasil não discute a questão do desenvol-
vimento econômico, mas discute a questão da democracia, e de maneira muito 
interessante, semelhante à que defendi nos meus trabalhos sobre a Reforma Ge-
rencial do Estado de 1995. Na contramão da Constituição de 1988, que procurava 
aprofundar a reforma burocrática através de supervisão cerrada, da auditoria de 
procedimentos e do insulamento burocrático, a Reforma Gerencial de 1995 propôs 
um passo adiante. Propôs uma gestão baseada na administração por resultados, 
na competição administrativa por excelência e no controle social, que dava mais 
liberdade aos gestores públicos e contava com o controle também da sociedade. 

O capitalismo é uma forma de organização social intrinsecamente corrupta, 
mas as sociedades democráticas podem reduzir o grau de corrupção, se combinarem 
a auditoria e a repressão policial com a afirmação de valores republicanos voltados 
para o interesse público. Neste livro, esta necessária dialética está presente – esta 
dialética entre o controle centralizado e a autonomia administrativa, entre o in-
sulamento burocrático e o que os autores chamam de “governança democrática”.

Podemos compreender melhor essa mudança lembrando que a administra-
ção burocrática nasceu com o liberalismo. O patrimonialismo era incompatível 
com a garantia dos direitos civis que o liberalismo defendeu e que está na base 
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da “administração racional-legal” de Weber. No primeiro capítulo, os autores 
chamam a atenção para o liberalismo de Weber e a reforma burocrática que 
ele descreveu de maneira insuperável. Weber, porém, como os liberais, não era 
exatamente um defensor da democracia. Quando esta, afinal, se tornou domi-
nante, na virada para o século XX, e, em seguida, devido ao aumento do poder 
das classes populares, deu origem à democracia liberal, e, um pouco mais tarde, 
ao Estado do bem-estar social e, portanto, à democracia, surgiu o problema. A 
administração burocrática, exclusivamente voltada para a efetividade do Esta-
do, mostrou-se incapaz de administrar os grandes serviços públicos de saúde, 
educação e previdência social com a necessária eficiência. A reforma gerencial 
nasceu objetivamente desse fato. Seu grande mérito não é apenas permitir uma 
administração muito mais eficiente desses serviços; ela é também uma forma de 
administração pública mais afinada com a democracia do que o é a administração 
burocrática. Provavelmente por isso, os autores do segundo e do terceiro capítulo 
deste livro afirmam que, num contexto de mudanças pós-gerenciais, a gover-
nança democrática pressupõe que os Estados nacionais busquem alterações nos 
arranjos institucionais em torno do desenvolvimento não apenas de capacidades 
técnicas (competências dos agentes do Estado para coordenar e levar adiante suas 
políticas), mas também de capacidades políticas – habilidades para expandir a 
articulação e a interlocução com diferentes atores sociais.

Embora na direção certa, há nessa afirmação ou nessa visão um otimismo 
que a realidade recente não tem confirmado. A Reforma Gerencial de 1995 fez 
uma crítica firme da auditoria de procedimentos ou do legalismo praticado pelos 
órgãos de auditoria interna e externa e pelo Ministério Público, mas, ao mesmo 
tempo, procurou fortalecer o núcleo estratégico do Estado, com a definição de 
melhores salários para a alta burocracia pública e a realização de concursos regulares 
de seleção. Afinal, esses dois movimentos se mostraram contraditórios, porque os 
órgãos de controle incorporaram algumas das ideias da administração por resultados, 
mas, com o fortalecimento propiciado pelos concursos e pelos melhores salários, 
o que realmente prevaleceu foi o aumento do controle a um ponto tal que está 
hoje paralisando o Estado. Quando eu cheguei a Brasília, em 1995, os órgãos de 
controle eram vistos como o inimigo público interno dos altos servidores públicos. 
Vinte e três anos depois, é preciso reconhecer que, no plano do controle, não houve 
avanço, mas retrocessos, porque os órgãos de controle, mais bem equipados de 
pessoal e só vendo corrupção à sua volta, vêm neutralizando os grandes ganhos de 
eficiência que a administração geral trouxe ao Estado brasileiro.

O Brasil conta com uma grande burocracia pública, bem selecionada e bem 
preparada; tudo isto está muito claro neste livro. Mas é uma burocracia confusa, 
como está confusa a sociedade brasileira. No início dos anos 1980, ela estava 
unida em torno da luta pela democracia e pela diminuição das desigualdades;  
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foi vitoriosa, mas, em seguida, foi surpreendida por uma quase-estagnação de longo 
prazo. A economia brasileira, que até 1980 crescia de maneira acelerada e reduzia 
sua distância em relação aos países ricos, foi dominada por uma coalizão política 
liberal e dependente, associada a um capitalismo internacional financeiro-rentista 
que é incompatível com o desenvolvimento, e o Brasil passou a crescer lentamente, 
exceto durante o boom de commodities (2004-2010). Foi ficando cada vez mais para 
trás dos países desenvolvimentistas do Leste da Ásia. E deixando a alta classe média 
ou classe média tradicional cada vez mais insatisfeita. Desde 2013, a sociedade 
brasileira se dividiu, a classe média tradicional pendeu para a direita, e o país, além 
da crise econômica, passou a viver grave crise política.

Desde 1999, quando saí do governo, venho afirmando que o Brasil havia se 
tornado vítima de sua dependência em relação aos países ricos e de sua incompe-
tência em diagnosticar a crise brasileira e oferecer remédios para a retomada do 
desenvolvimento. Entre 1995 e 1998, eu e um grande conjunto de intelectuais 
públicos formulamos uma teoria da nova gestão pública – a teoria da administra-
ção pública gerencial – e iniciamos a respectiva reforma no Brasil. Nestes últimos 
dezenove anos, eu e todo um conjunto de economistas e cientistas políticos vimos 
desenvolvendo uma teoria econômica nova, o novo desenvolvimentismo, para 
enfrentar essa quase-estagnação que não é só do Brasil. Para o novo desenvolvi-
mentismo, o mercado é uma maravilhosa instituição de coordenação econômica 
de atividades competitivas, mas o Estado é a instituição maior de cada sociedade, 
é seu instrumento por excelência de ação coletiva, cabendo a ele, no plano eco-
nômico, coordenar os cinco preços macroeconômicos (a taxa de juros, a taxa de 
câmbio, a taxa de salários, a taxa de lucro e a taxa de inflação) e planejar o setor 
não competitivo da economia. Desta teoria deriva uma proposta concreta para a 
retomada do desenvolvimento, que resumi no livro que acaba de ser publicado pela 
FGV Editora, Em Busca do Desenvolvimento Perdido. Quando estas ideias afinal 
prevalecerem no Brasil e a retomada do desenvolvimento começar a ocorrer, a 
sociedade brasileira terá novamente encontrado um rumo, e a burocracia pública, 
agora uma burocracia desenvolvimentista e democrática, voltará a ter o grande 
papel que lhe cabe na definição da estratégia e na gestão desse desenvolvimento.

Luiz Carlos Bresser-Pereira 


