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CONCLUSÃO

TRANSFORMAÇÕES CONTEMPORÂNEAS NO ESTADO 
BRASILEIRO: MACRORREFORMAS OU INOVAÇÕES 
INCREMENTAIS NA ERA DA GOVERNANÇA?1,2

Pedro Cavalcante3

1 INTRODUÇÃO

Os últimos 25 anos, no Brasil, foram marcados por diversas transformações sociais, 
econômicas, tecnológicas, entre outras. O país experimentou notórias melhorias 
nos indicadores de qualidade de vida da população, refletidas, por exemplo, nos 
incrementos dos índices de desenvolvimento humano no período (UNDP, 2019).

Aliados aos efeitos da estabilização monetária e ao período de crescimento 
da economia brasileira entre 2003 e 2013, esses avanços são também resultado de 
mudanças na gestão pública, ou seja, na formulação e implementação de políticas 
mais eficazes, que ampliaram o acesso e a qualidade dos serviços públicos (Arretche, 
2015; Arretche, Marques e Faria, 2019). A despeito desse cenário, paradoxalmente, 
a confiança e a satisfação dos cidadãos brasileiros com as instituições públicas 
na democracia brasileira não apenas são as mais baixas na América Latina como 
também continuam em processo de deterioração desde 1995.4 Como agravante, a 
agenda governamental, a opinião pública e a academia são dominadas por debates 
sobre os dilemas e as tendências da política econômica e social e a pouca ênfase 
nas discussões e na construção de conhecimento teórica e empiricamente válido 
sobre as transformações e os desafios à gestão pública do país.

Diante desse pano de fundo conjuntural, faz-se mister no capítulo conclusivo 
deste livro aprofundarmos a compreensão e a reflexão científica sobre como o 
Estado se modificou nos últimos 25 anos. Trata-se de um esforço exploratório 
de análise das mudanças contemporâneas do papel, da estrutura e do modo de 
funcionamento do setor público brasileiro, com base nos capítulos presentes neste 

1. DOI: http://dx.doi.org/ 10.38116/978-65-5635-012-7concl
2. O autor agradece a assistência de Isabella de Araújo Goellner na pesquisa e os comentários de Mauro Santos Silva, 
Ciro Campos Christo Fernandes, Eduardo Grin e Alketa Peci.
3. Especialista em políticas públicas e gestão governamental (EPPGG) no Ministério da Economia em exercício na 
Diretoria de Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia (Diest) do Ipea.
4. Mais informações a respeito das pesquisas sobre satisfação e confiança nas instituições políticas na América Latina 
estão disponíveis em: <http://www.latinobarometro.org/lat.jsp>.
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livro. Elaborados por pesquisadores do Ipea em colaboração com acadêmicos de 
importantes instituições do país, os textos trazem interessantes achados sobre as 
trajetórias, inovações, tendências e os desafios da administração pública, desde 
o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), em 1995, até os 
dias atuais.

Em diálogo com as literaturas nacional e internacional sobre mudanças 
institucionais e reformas administrativas, este capítulo visa sintetizar as reflexões 
acerca desses fenômenos complexos e dinâmicos, como também gerar subsídios para 
o debate sobre o contínuo aprimoramento do setor público. Para tanto, parte-se de 
três proposições teóricas para a compreensão das transformações contemporâneas 
no Estado brasileiro.

Primeiro, esses processos, nos 25 anos de análise, foram mais pautados 
por alterações de caráter incremental do que por macrorreformas estruturais 
(wholesale). Segundo, as mudanças institucionais (estrutura e funcionamento) foram 
marcadas pelo caráter híbrido das trajetórias. Em outras palavras, predominou o 
tipo de sobreposição (layering), mas coexistindo casos de desvio (drift), conversão 
(conversion) e substituição (displacement), de acordo com a tipologia de Mahoney 
e Thelen (2010). As transformações foram mais determinadas pelas suas próprias 
agendas paralelas de áreas e subsistemas de políticas públicas, com forte influência 
dos processos de path dependence (dependência da trajetória) (Pierson, 2000), do 
que pelas propostas de reformas administrativas, como o PDRAE. Por fim, as 
inovações da administração pública se aproximam, em boa medida, do modelo 
de governança, ou pós-Nova Gestão Pública (New Public Management – NPM), 
definido pelas tendências internacionais.

Além desta introdução, o capítulo possui outras três seções. Na próxima, 
as discussões teóricas de reformas administrativas e mudanças institucionais são 
apresentadas. Em seguida, as proposições teóricas são debatidas à luz dos achados 
dos trabalhos da pesquisa do Ipea supracitada. Por fim, a última seção reflete 
sobre os dilemas e desafios, históricos e persistentes, como também sobre as 
limitações e contribuições da investigação para o campo de estudo e a administração 
pública brasileira.

2 REFORMAS ADMINISTRATIVAS E MUDANÇAS INSTITUCIONAIS

A literatura do campo de políticas públicas avançou nos esforços de descrever e 
explicar os processos reformistas empreendidos em todo o mundo por décadas. 
Essas iniciativas possuem diversas nomenclaturas, tais como reformas da gestão 
pública, do aparelho do Estado, da administração pública etc., que, em linhas 
gerais, compreendem um conjunto de propostas de mudanças nas estruturas e 
nos processos das organizações do setor público com vistas a um funcionamento 
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melhor (Pollitt e Bouckaert, 2017). Considerando a complexidade e o dinamismo 
das reformas, o entendimento das estratégias de implementação e seus resultados 
continuam objeto de estudo, ainda carecendo de conhecimentos cientificamente 
válidos, especialmente diante das dificuldades de análise, haja vista que as variações 
são a regra e não a exceção (Christensen e Lægreid, 2007).

Embora países embarquem em projetos de reformas em anos distintos, em 
geral é possível identificar movimentos internacionais, com forte influência de ideias 
difundidas por organismos multilaterais e comunidades epistêmicas. Essas ondas 
reformistas se sustentam em princípios, tendências e, sobretudo, objetivos que 
variam de forma significativa no tempo. De acordo com Pollitt e Bouckaert (2017), 
elas podem ser divididas em três grandes momentos.

Entre os anos 1960 e 1970 o discurso predominante envolvia a defesa 
dos instrumentos de gestão baseados em planejamento racional, hierárquico e 
análise de custo-benefício, sendo a ciência e o conhecimento as diretrizes para o 
progresso socioeconômico dos países. Do fim dos anos 1970 até o fim do século XX 
predominaram as reformas baseadas na NPM (Hood e Dixon, 2015), com a 
ascensão da ideia de técnicas gerenciais da iniciativa privada como solução para 
melhorar a eficiência e uma ampla gama de problemas públicos.

Sem dúvida, a NPM, entendida como uma miríade de conceitos, princípios 
e propostas direcionadas à alteração da administração pública, em sua etapa 
embrionária é fortemente influenciada pela ideologia neoliberal e por um conjunto 
de teorias econômicas e valores normativos (Christensen e Lægreid, 2007; 
Pawson e Jacobs, 2010), especialmente, nos países precursores (Estados Unidos e 
Grã-Bretanha). Esse modelo ou movimento reformista, porém, mostrou-se muito 
dinâmico, diversificado nas suas tentativas de aplicação e em constante ampliação 
de suas diretrizes e tendências (Christensen e Lægreid, 2007; Cavalcante, 2019a). 
Logo, as ideias simplórias de redução do papel do Estado, pura aplicação de práticas 
da iniciativa privada e foco restrito à eficiência, perdem força como fundamentos 
basilares do modelo já no fim do século passado.

Nas últimas duas décadas, é possível perceber na literatura uma convergência 
das mudanças no aparelho do Estado em relação ao conceito de governança pública 
(Greve, Lægreid e Rykkja, 2016; Pollitt e Bouckaert, 2017), isto é, uma ampliação 
de formas de relacionamento entre diferentes atores no âmbito da gestão pública, 
seja entre Estado e sociedade, entre agentes privados e governo ou entre sociedade e 
iniciativa privada (Osborne, 2010). Assim, a valorização de tendências de parcerias, 
redes, e-government, participação, accountability, coordenação e transparência é 
normalmente ressaltada como elementos constitutivos da governança pública 
ou do período pós-NPM. Logicamente, trata-se de uma estratégia heurística de 
simplificar fenômenos complexos, o que nesse caso é ainda mais desafiador, haja 
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vista que, nesse modelo de gestão pública, a quantidade de princípios e diretrizes 
é bem mais variada que nas ondas anteriores (Cavalcante, 2019a).

Nesse sentido, ressalta-se a retomada da relevância do Estado e da burocracia 
pública, mas não no padrão tradicional hierarquizado. O papel do quadro funcional 
no setor público contemporâneo se caracteriza pelo desenvolvimento de capacidades 
interdisciplinares, constante responsividade à sociedade, como também liderança 
com componentes interativos. Ademais, dois fatores distinguem o novo movimento 
de governança no contexto da pós-NPM: seu foco e o papel do Estado. Enquanto 
a administração pública tradicional se volta para o usuário e a ênfase da NPM 
oscila de cliente para consumidor, na lógica de governança o cidadão passa a ser 
parceiro do processo de formulação e implementação de políticas públicas. Esse não 
é apenas o beneficiário final do serviço público, mas também um ator importante 
no processo de construção de valor público (Ayres, 2014; Menicucci e Gontijo, 
2016; Pollitt e Bouckaert, 2017; Cavalcante, 2019a).

Outro aspecto essencial nesse debate é a incongruência da visão de superação 
pura e completa de modelos de gestão, seja entre a NPM e a burocracia tradicional 
ou a NPM e o pós-gerencialismo. Logo, os processos de mudanças no aparelho 
do Estado tendem a ser mais incremental e desordenado do que propagado nas 
propostas de reformas originais, independentemente do país ou momento histórico 
analisado. Na prática, a governança pública ou a pós-NPM é mais um complemento 
ou uma continuidade do que propriamente uma substituição ou alternativa à NPM 
(Christensen e Lægreid, 2007; Pollitt e Bouckaert, 2017; Lapuente e Walle, 2020).

Nesse contexto, a agenda reformista deu uma guinada importante não apenas 
nas suas ideias substantivas mas principalmente nas estratégias de implementação 
de mudanças nas estruturas e nos processos. Se o movimento NPM foi marcado 
por tentativas de transformações abrangentes na máquina pública, com base 
nas alterações de grandes paradigmas – por exemplo, o PDRAE, que defendia a 
transição do modelo burocrático para o gerencial –, atualmente não existem modelos 
dominantes. Predomina o reconhecimento generalizado dos resultados, aquém 
do planejado, dessas macrorreformas, abrangentes e ambiciosas (Hood e Dixon, 
2015; Lapuente e Walle, 2020), pautadas em grandes paradigmas (big models), bem 
como dos altos custos e das grandes resistências que esse tipo de processo reformista 
normalmente enfrenta (Rezende, 2004; Pollitt e Bouckaert, 2017).

Nos últimos anos, os esforços e iniciativas de mudanças se direcionam, 
portanto, para as melhorias pequenas e constantes, micro-improvements ou inovações, 
nos processos e serviços públicos, que cada vez mais vêm ganhando dimensão 
estratégica no setor público (Greve, Lægreid e Rykkja, 2016; Pollitt e Bouckaert, 
2017). No Brasil, estudos da gestão pública demonstram convergência entre 
as tendências e diretrizes da pós-NPM com as práticas inovadoras focadas nos 
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instrumentos de gestão (management instruments) tanto no âmbito federal quanto 
nas esferas subnacionais (Cavalcante, 2018; 2019b).

Nessa mesma discussão, é notório que a literatura de reformas administrativas 
é bem produtiva em criar modelos ou paradigmas, tais como o modelo nórdico 
(Greve, Lægreid e Rykkja, 2016), o Estado neoweberiano e outros (Pollitt e 
Bouckaert, 2017), que refletem as tentativas de implementação de grandes ideias 
reformistas que seguem trajetórias restringidas pelos contextos internos e externos 
específicos, pelos legados e pelas tradições administrativas de cada país.

Diante das características complexas, incertas e ambíguas do setor público, 
em suas estruturas, organizações e áreas de atuação é natural supor, no entanto, 
que os processos de mudanças dentro de um mesmo Estado não ocorreram em 
um padrão único, mas sim seguindo fatores determinantes e resultados distintos. 
Na maioria das vezes, os resultados das mudanças institucionais, como as reformas 
administrativas, seguem a lógica do conceito clássico de “anarquia organizada”, de 
Cohen, March e Olsen (1972). Isto é, as modificações institucionais tendem a ser 
reflexos de adaptação incremental e gradual a problemas dinâmicos, com soluções já 
disponíveis, e não produto de intenções, planos e decisões consistentes e previsíveis.

Assim, uma estratégia analítica adequada para avaliar essa diversidade 
de transformações dentro do aparelho do Estado é a proveniente da teoria 
neoinstitucional, em especial o modelo ou framework explicativo de mudanças 
institucionais (Streeck e Thelen, 2005; Mahoney e Thelen, 2010; Greve, Lægreid 
e Rykkja, 2016; Pollitt e Bouckaert, 2017).

Adota-se, para fins deste estudo, o conceito abrangente de instituições, 
isto é, regras do jogo ou características relativamente duradouras da vida política 
e social (regras, normas, procedimentos, organizações etc.) que estruturam o 
comportamento humano e afetam os resultados políticos (North, 1990; March 
e Olsen, 1989). Embora as instituições sejam vistas como fenômenos difíceis de 
serem alterados, as mudanças ocorrem tanto abruptas e amplas quanto incrementais 
e graduais, influenciadas por fatores exógenos e endógenos.

As instituições são constrangidas em períodos de estabilidade política, porém, 
mudanças institucionais mais compreensivas também ocorrem quando conjunturas 
críticas (critical junctures) abrem oportunidades para modificações nas trajetórias, 
situações como novo governo no poder, revolução, crise econômica, entre outras. 
Outro aspecto recorrente nessa literatura é a noção de path dependence (dependência 
da trajetória), utilizada para explicar como as alterações radicais são muitas vezes 
impedidas de serem realizadas devido à existência de instituições anteriores (leis, 
regras, procedimentos, padrões de comportamento etc.) que comprimem o espaço de 
mudança (Pierson, 2000). Um exemplo, no caso nacional, é a própria Constituição 
Federal de 1988, que possui um amplo leque de instituições que ao mesmo tempo 
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moldam e restringem as capacidades de mudanças nas estruturas e regras de 
funcionamento do Estado.

Considerando, então, que as instituições mudam, predominantemente 
de forma gradual, promovendo a reprodução por adaptação e resultando na 
transformação incremental do sistema, Mahoney e Thelen (2010) desenvolveram um 
modelo para identificar os diferentes padrões resultantes das mudanças institucionais 
e para explicar seus fatores determinantes.

Em linhas gerais, o modelo explicativo avança ainda nos mecanismos causais 
que impactam os tipos de mudanças institucionais, incluindo as características do 
contexto político e das próprias instituições, como também a distribuição de poder 
entre os atores da mudança e os atores de veto, veto players (Mahoney e Thelen, 
2010). Logo, para determinar os padrões de mudanças, duas questões-chave 
precisam ser respondidas. O contexto político oferece aos defensores do status 
quo possibilidades de veto fortes ou fracas? E a nova instituição almejada oferece 
aos atores oportunidades para exercer discrição na interpretação ou na execução?

Como este texto possui uma abordagem descritiva e não explicativa dos 
fatores determinantes das trajetórias da administração pública nos últimos 25 anos, 
o interesse se volta para um esforço de adequá-las à tipologia de mudanças 
institucionais. De acordo com a teoria, são quatro os modos possíveis (Streeck e 
Thelen, 2005; Mahoney e Thelen, 2010), conforme descrito a seguir.

1) Deslocamento ou substituição – remoção das instituições existentes e 
introdução de novas. Normalmente, envolvem mudanças radicais, a 
partir do colapso e substituição de regras antigas, mas também pode 
ocorrer em um processo lento, quando as novas instituições competem 
diretamente com as antigas.

2) Sobreposição de camadas – a introdução de novas regras, além das 
existentes. Esse processo pode consistir em emendas, revisões ou acréscimos 
às instituições vigentes, mas também pode trazer mudanças substanciais 
se as camadas alterarem a lógica da instituição ou comprometerem a 
reprodução da original. Pode começar como uma pequena alteração no 
status quo, mas gerar considerável modificação no longo prazo.

3) Desvio – o impacto alterado das regras existentes devido a mudanças no 
ambiente. Em outras palavras, ocorre quando as instituições permanecem 
formalmente as mesmas e os atores optam pela inação, contudo, seus 
efeitos se alteram como resultado de modificações nas condições externas.

4) Conversão – quando as regras permanecem formalmente iguais, mas são 
interpretadas e decretadas de novas maneiras. Diferentemente do desvio, 
na conversão, a lacuna entre as regras e sua instanciação não é causada 
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pela negligência diante de uma configuração alterada, mas produzida por 
atores que exploram ativamente as ambiguidades inerentes às instituições 
e, assim, convertem a instituição a novas metas, funções ou propósitos.

3 TRAJETÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA: UMA TENTATIVA 
DE SÍNTESE

Após um quarto de século da publicação do PDRAE, as transformações no papel 
do Estado, na sua morfologia e nas formas de atuação culminaram em caminhos 
diversificados, pautados por avanços e inovações, mas também por paralisia e inflexão 
que repercutem em dilemas persistentes no setor público brasileiro. Portanto, 
analisar essas trajetórias dinâmicas e heterogêneas sob diferentes perspectivas facilita 
o entendimento, sobretudo porque essas mudanças institucionais complexas foram 
predominantemente de caráter incremental, marcadas pelo caráter híbrido de suas 
trajetórias e alinhadas, em boa medida, às tendências internacionais e próximas ao 
modelo ou paradigma da governança pública ou da pós-NPM.

A seguir, cada um desses argumentos centrais deste capítulo é discutido à luz 
dos achados da pesquisa.

3.1 Macrorreformas ou mudanças incrementais?

O debate sobre como ocorrem as alterações na administração pública é bastante 
recorrente nas análises e pesquisas do campo de estudo. De um lado, estão as 
macrorreformas ou propostas de transformação institucional, de caráter abrangente, 
por isso chamadas de atacado (wholesale), com objetivos claros e de longo alcance. 
A vantagem dessa estratégia é aproveitar janelas de oportunidades (crises, novo 
governo, popularidade presidencial etc.) para rápida implementação e, assim, 
diminuir a capacidade dos opositores de preservarem o status quo (Bersch, 2016).

Do outro lado, estão as reformas de caráter incremental, focadas em soluções de 
problemas mais específicos e atingidos, normalmente, de forma gradual, sequencial, 
em menor escala e sem muito alarde. Nessa situação, os seus empreendedores 
aproveitam oportunidades pequenas para avançar em mudanças significativas, com 
ajustes e aprendizado contínuo e, sobretudo, menor grau de resistência. Por essas 
características, as reformas incrementais, nas últimas décadas, têm sido a opção 
predominante nos governos democráticos (Abrucio e Loureiro, 2004; Bersch, 
2016; Greve, Lægreid e Rykkja, 2016; Pollitt e Bouckaert, 2017).

E no caso brasileiro, qual estratégia preponderou? A partir das dimensões 
analisadas nos capítulos deste livro, é possível inferir que a grande maioria das 
mudanças ocorreu de forma incremental, independentemente de fazer parte do 
PDRAE ou de uma outra agenda própria ou paralela.
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Entre as propostas de modificações presentes no PDRAE, os processos 
caminharam em direções distintas, embora convergentes, no que tange ao 
incrementalismo e às suas implementações inacabadas. Nesse último aspecto, as 
exceções ficaram por conta da criação das agências regulatórias, o que aponta para 
a confirmação das expectativas contidas no plano de transição, da ideia de Estado 
regulador (ver o capítulo 9 de Bruno Queiroz Cunha e Isabella de Araujo Goellner), 
e das modificações significativas ocorridas na previdência social. A propósito, no 
capítulo 12 sobre a previdência complementar, o autor Paulo Kliass comprova que as 
mudanças foram, de fato, graduais, sequenciais e contínuas e que, mesmo não seguindo 
a velocidade prevista na proposta de reforma original, tiveram uma diretriz clara.

As trajetórias das dimensões organizacional e do funcionalismo público federal 
também seguiram lógica incrementalista. Apesar de fazerem parte da agenda da reforma 
administrativa, as modificações, no entanto, foram diferentes. No âmbito das estruturas, 
as propostas de organizações sociais e agências executivas não vingaram, ocorreram poucas 
inovações em formatos organizacionais, assim como os tamanhos da administração direta 
e indireta oscilaram relativamente pouco, mas não no sentido de enxugamento (ver o 
capítulo 4 de Sheila Barbosa, Jaqueline Borges e Noëlle Silva). A preocupação com a 
burocracia e seus custos diante da crise fiscal são evidentes no texto do plano diretor. 
As principais modificações, com exceção da previdência, ocorreram, contudo, a partir 
dos anos 2000. Em algumas situações, inclusive, antecederam a própria Constituição 
Federal de 1988, como o exemplo do processo gradual de municipalização do setor 
público brasileiro, que advém desde os anos 1950 (ver o capítulo 5 de Felix Lopez) e 
sinaliza para um típico processo influenciado por path dependence. Na mesma direção, 
Luseni Aquino e Luciana Garcia (capítulo 6) mostram o quanto as carreiras do sistema 
de justiça foram fortalecidas a partir de um conjunto de alterações legais, desde a 
Constituição até as reformas nos anos 2000, em função do protagonismo dos próprios 
atores do sistema e da pouquíssima relação com o PDRAE.

Dois temas caros ao movimento gerencial foram a ênfase na construção de 
cultura avaliativa na gestão pública e a privatização de empresas estatais. Pedro 
Palotti, Natália Koga, Isabella Goellner e Noëlle Silva (capítulo 13) demonstram, 
a partir tanto da análise da evolução das estruturas organizacionais quanto das 
competências dos órgãos, que a temática passou a fazer parte do policymaking, no 
âmbito do governo federal brasileiro. Enquanto Mauro Santos Silva (capítulo 8) 
argumenta que as privatizações em meados da década de 1990 já estavam em 
processo de relativo esgotamento e, desde então, a ênfase, inclusive durante os 
governos do Partido dos Trabalhadores (PT), entre 2003 e 2016, passou para o 
desenvolvimento de arranjos institucionais de governança híbrida das políticas de 
contratualização de parcerias público-privadas, sobretudo, no setor de infraestrutura. 
Ambas as temáticas, todavia, avançaram de forma continuada e com base em 
processos de aprendizagem, em detrimento de mudanças abruptas e céleres.
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Outras dimensões do funcionamento da administração pública brasileira 
apresentaram mudanças consideráveis com base em processos incrementais e 
complexos ao longo desses anos, além de compartilharem o fato de essas trajetórias 
ocorrerem, em boa medida, de forma paralela e eventualmente interligadas às 
propostas da reforma administrativa.

A política de compras públicas (ver o capítulo 11 de Ciro Campos Christo 
Fernandes), a descentralização das políticas sociais (ver o capítulo 7 de Renata 
Bichir) e a política de transparência e acesso à informação (ver o capítulo 14 de 
Temístocles Murilo de Oliveira Júnior e Frederico Lustosa da Costa) passaram por 
transformações importantes, com notórias inovações e bons resultados alcançados 
na gestão. Em todos os casos, chamam atenção os esforços de coordenação intra 
e intergovernamental e a perenidade com que essas políticas e os arranjos foram 
construídos, passando por diferentes governos e partidos no poder. Embora essas 
dimensões estivessem relativamente presentes no texto do PDRAE, as suas trajetórias 
avançaram em outras direções, baseadas em processos de revisão das diretrizes da 
reforma, aprofundamento e aprendizado.

O mesmo, no entanto, não é observado no tocante a planejamento e gestão 
orçamentária, participação social e controle externo. A despeito das suas modificações 
graduais e constantes no tempo, essas dimensões percorreram caminhos heterogêneos 
nesses últimos 25 anos. A política de participação social passou por três momentos de 
oscilação: ocupando espaço secundário na agenda governamental durante a década 
de 1990; o modelo participativo como método de governo nos anos 2000; e, nos 
últimos quatro anos, o arrefecimento do tema na esfera federal (ver o capítulo 15 
de Daniel Avelino, Igor Fonseca e João Cláudio Pompeu).

Em relação à governança orçamentária, após um período de valorização em 
relação a planejamento e gestão, ao menos do ponto vista formal e procedimental, 
sobretudo via Plano Plurianual (PPA), recentemente, essas estratégias foram 
desconfiguradas e fragilizadas (ver o capítulo 10 de Leandro Freitas Couto e José 
Celso Cardoso Junior). Justamente o contrário do controle externo que, como 
demonstra Eduardo José Grin (capítulo  16), diferentemente das premissas do 
PDRAE, de flexibilização e controle por resultados ou a posteriori, o processo de 
fortalecimento do Tribunal de Contas da União (TCU) foi contínuo no sentido 
de inibir a consecução dessas diretrizes e aprofundar o expansionismo do órgão 
no policymaking de responsabilidade do Poder Executivo.

3.2 Tipos de mudanças institucionais

Essas trajetórias de dimensões centrais da estrutura e do funcionamento do setor 
público brasileiro convergem, em sua maioria, no incrementalismo; todavia, se 
diferenciam pelo grau de alinhamento com a reforma administrativa e pelo alcance 
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das modificações. Logo, a proposição teórica analisada é que essas mudanças 
possuem um caráter híbrido, na medida em que englobam predominantemente 
o tipo de sobreposição, embora coexistam também casos de desvio, conversão e 
substituição, de acordo com a tipologia de Mahoney e Thelen (2010). É importante 
reiterar que esse modelo também avança na explicação dos determinantes das 
mudanças, contudo, como o propósito dos capítulos deste livro foi descrever 
as trajetórias e não suas causas, o foco é, portanto, analisar a configuração das 
modificações institucionais.

A figura a seguir enquadra as dimensões da pesquisa em cada um desses modos.

FIGURA 1
Modos de mudanças institucionais, por dimensões de análise

Substituição (displacement) Sobreposição (layering)

Desvio (drift) Conversão (conversion)

Agências reguladoras
Previdência complementar

Planejamento
Participação social (PDRAE e desde 2016) 

Estruturas
Burocracia
Sistema de justiça
Avaliação
Descentralização
Transparência e 
Acesso à informação
Concessões

Sistema de controle
Compras públicas
Participação social (anos 2003-2016)

Mudanças institucionais

Elaboração do autor.

O primeiro tipo de mudança, substituição, pressupõe a troca de instituições, 
sejam regras, procedimentos, rotinas, organizações etc. (North, 1990; March e 
Olsen, 1989), por novas, que, geralmente, são conflitantes com as antigas. Nesse 
grupo, podemos incluir duas dimensões do Estado brasileiro analisadas na pesquisa: 
agências reguladoras e previdência complementar.

No contexto do discurso em prol da transição de Estado provedor para regulador 
(ver o capítulo 20 de Alketa Peci), as agências foram criadas ou oriundas da transformação 
de autarquias, para regulamentar os setores da economia. Nesse processo, desde 1996, 
as organizações passaram a desempenhar as atividades anteriormente predominantes da 
administração direta, de acordo com Bruno Queiroz Cunha e Isabella de Araujo Goellner  
(capítulo 9). No âmbito da política previdenciária, Paulo Kliass (capítulo 12) também 
descreve um dinâmico deslocamento das regras constitucionais, legais e organizacionais 
que, desde 1998, modificaram significativamente o sistema de aposentadorias e pensões, 
em especial do funcionalismo público no Brasil.
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O padrão mais recorrente, entre os casos estudados, é, sem dúvida, a sobreposição, 
que tem como analogia a figura de camadas geológicas, nas quais as novas instituições 
são adicionadas sem a necessidade de extinção das antigas. Isso não significa que a 
mudança tem que ser de pequena escala, apenas não demanda a troca das instituições.

Do ponto de vista estrutural, destaque para as modificações nas organizações 
públicas, no funcionalismo e, mais especificamente, nas carreiras do sistema de justiça. 
Desde 1995, as mudanças não geraram alterações significativas na configuração 
da administração direta e indireta, marcada por continuidade (ver o capítulo 4 
de Sheila Barbosa, Jaqueline Borges e Noëlle Silva), mas ampliaram o quantitativo de 
carreiras no serviço público federal (ver o capítulo 5 de Felix Lopez). Da mesma 
forma, o fortalecimento do sistema de justiça, com base na reforma do judiciário 
e outras normativas, ampliou o espaço de corporativismo e benefícios de juízes, 
promotores, defensores etc., sem necessidade de qualquer transformação no status 
quo (ver o capítulo 6 de Luseni Aquino e Luciana Garcia).

O outro grupo que mais se aproxima da ideia de camadas envolve dimensões 
de arranjos institucionais e instrumentos referentes a segmentos das políticas 
públicas desenvolvidas pelo governo federal, tais como avaliação, descentralização, 
transparência e acesso à informação e concessões.

A incorporação de avaliação e monitoramento de política pública não é apenas 
um resultado simbólico da reforma (Abrucio, 2007), mas também, como Pedro 
Palotti, Natália Koga, Isabella Goellner e Noëlle Silva (capítulo 13) comprovaram, 
gerou ampliação das capacidades e competências analíticas na administração pública 
federal para o desenvolvimento de suas atividades.

Renata Bichir, no capítulo 7, detalhou sofisticados instrumentos de federalismo 
cooperativo na construção e operacionalização do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), seguindo a lógica de camadas, 
também identificada por Arretche, Marques e Faria (2019). Nessa dimensão, as 
mudanças refletem uma forte componente de path dependence, inclusive anterior 
à Constituição Federal de 1988, como as conquistas do movimento sanitarista.

Do mesmo modo, o desenvolvimento institucional das parcerias público-privadas, 
dos arranjos de investimento e da gestão de infraestrutura não supriu a agenda de 
desestatização stricto sensu (ver o capítulo 8 de Mauro Santos Silva), enquanto as políticas 
de transparência e governo aberto avançaram em paralelo ao policymaking, ampliando as 
condições para um controle social e burocrático mais efetivo, bem como para a expansão 
da pauta anticorrupção no país (ver o capítulo 14 de Temístocles Murilo de Oliveira 
Júnior e Frederico Lustosa da Costa).

O desvio é o modo de mudança institucional menos frequente no Brasil após 
1995, mas não menos interessante. Nessa situação, as regras do jogo político são as 
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mesmas, contudo, os seus efeitos se modificam em função de choques exógenos. 
No caso do planejamento e da gestão orçamentária, tendo o PPA como referência, é 
possível observar a redução da flexibilidade no gerenciamento resultante de mudanças 
tanto no Executivo, com a crescente rigidez fiscal e a blindagem dos gastos primários, 
principalmente após a aprovação do teto de gastos (Emenda Constitucional no 95, de 
2016), quanto no Legislativo, pela impositividade das emendas parlamentares (ver o 
capítulo 10 de Leandro Freitas Couto e José Celso Cardoso Junior).

A esfera política também influenciou a configuração das modificações 
ocorridas na agenda de participação social no âmbito do governo federal. Apesar 
de as diretrizes constitucionais serem a base para o envolvimento da sociedade 
no policymaking, a sua interpretação e execução dependem do posicionamento 
ideológico do governo. Dessa forma, a oscilação da política apresentou dois tipos 
de mudanças institucionais. As concepções de participação e cidadania adotadas 
no PDRAE e caracterizadas pela refilantropização até os anos 2000, assim como o 
enfraquecimento dessa agenda desde 2016, segundo Daniel Avelino, Igor Fonseca 
e João Cláudio Pompeu (capítulo 15), seriam conflitantes com as orientações 
da Constituição Federal de 1988. Logo, esses dois momentos são marcados por 
mudanças do tipo desvio em razão da inação predominante no governo federal 
em implementar a Carta Magna. Ao contrário do período 2003-2016, em que os 
autores sinalizam uma guinada pró-participação, fundamentada, essencialmente, na 
conversão como tipo de mudança institucional. A negligência teria sido substituída 
por uma priorização da temática nas gestões do PT, o que gerou novas atribuições, 
propósitos e metas no mesmo arcabouço institucional de participação social na 
administração pública.

A conversão também se aproxima da dimensão de compras públicas e de 
controle externo, nas quais não ocorreram alterações significativas nas instituições 
ou regras de funcionamento, porém os atores envolvidos exploraram ativamente 
alternativas para contornar o status quo e impor novas dinâmicas. No primeiro 
caso, Ciro Campos Christo Fernandes (capítulo 11) argumenta que as inovações 
nas estratégias de aquisição pública são, em grande medida, resultantes da 
implementação de novas tecnologias informacionais e, especialmente, dos esforços 
de coordenação de dirigentes e burocratas com atores externos (consultorias, 
fornecedores e organismos internacionais). Eduardo José Grin (capítulo 16), 
por sua vez, defende que a atuação do TCU avançou na gestão das políticas 
públicas do Executivo não em razão de alterações normativas mas, sim, devido 
a um fortalecimento político e burocrático do tribunal e de seu corpo funcional, 
que culminou na “explosão das auditorias” e na avaliação de políticas públicas. 
Como consequência, a maior autonomia aos gestores, premissa essencial do 
movimento gerencialista embutido no PDRAE, foi fragilizada.
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3.3 Inovações, tendências e governança pública

Conforme já abordado, nas últimas décadas, os governos alteraram as preferências 
de macrorreformas, que proliferaram globalmente no fim do século passado, para 
priorização de esforços em melhorias pequenas e constantes, micro-improvements 
ou inovações, nos processos e serviços públicos. Nesse sentido, a terceira e última 
proposição teórica deste texto aponta que as trajetórias da administração pública 
federal no Brasil também convergiram com essa estratégia, e que, majoritariamente, 
suas inovações se aproximam do modelo ou paradigma da governança ou pós-NPM, 
seguindo as tendências internacionais.

Do ponto de vista estrutural, a principal inovação institucional foram as 
agências reguladoras. Foram onze no governo federal, com similaridades no formato 
jurídico, embora com diferenças em prerrogativas e responsabilidades de acordo com 
as particularidades dos subsistemas de políticas públicas que atuam. Bruno Queiroz 
Cunha e Isabella de Araújo Goellner (capítulo 9) afirmam que elas passaram da 
condição de novidade para um estado de normalidade. As agências caminharam 
alinhadas às chamadas “boas práticas” internacionais, que, conforme demonstrado 
por Alketa Peci (capítulo 20), replicaram também na América Latina a ênfase no 
fortalecimento da capacidade organizacional dos reguladores, especialmente, sob 
diretrizes de autonomia operacional e independência política.

Outro aspecto interessante ocasionado pela incompletude do PDRAE 
na reformulação das estruturas da administração pública, com os projetos de 
organizações sociais e agências executivas (abordados no capítulo 1 deste livro), 
foi o menor grau de fragmentação. Essa consequência, tida como indesejada 
das reformas pautadas na NPM, gerou como resposta a centralização e, por 
conseguinte, o fortalecimento da coordenação e do monitoramento das ações 
governamentais (Lodge e Wegrich, 2014). No caso do Brasil, não houve esse 
fenômeno de fragmentação institucional intensa, porém a tendência de crescimento 
de organizações e atribuições do núcleo de governo federal foi evidente, devido à 
complexificação das responsabilidades estatais, das exigências de controle fiscal ou 
das pressões centrífugas do ambiente político-institucional brasileiro – oriundas do 
federalismo, do multipartidarismo, do presidencialismo de coalizão etc. (Cavalcante 
e Gomide, 2019).

Nesse contexto, a governança do Poder Executivo demanda dupla atenção 
em seus mecanismos basilares: responsividade e prestação de contas (accountability) 
e direcionamento (steering). No primeiro, a análise de desempenho com base 
em resultados (outputs) e impactos (outcomes) torna-se essencial não apenas para 
subsidiar o processo decisório e as políticas públicas baseadas em evidências, mas 
também para propiciar um maior controle sobre a implementação das medidas. 
Desse modo, as análises de Pedro Palotti, Natália Koga, Isabella Goellner e 
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Noëlle Silva (capítulo 13) indicam que esses instrumentos de gestão evoluíram 
consideravelmente nas estruturas e competências da administração pública brasileira.

Na ótica do direcionamento, os esforços de coordenação governamental se 
apresentam numa perspectiva de construção de colaboração, parcerias e redes não 
só restritas à arena intragovernamental, mas também às demais esferas de governo, 
sociedade e iniciativa privada.

A governança multinível é detalhada por Renata Bichir, no capítulo 7, que 
demonstra como o governo federal desenvolveu o processo de “descentralização 
regulada” pautado em instrumentos que induziram a cooperação e a colaboração 
dos entes subnacionais no SUS e no SUAS. As ações de participação e cidadania 
também apresentaram diversas inovações (ver o capítulo 15 de Daniel Avelino, Igor 
Fonseca e João Cláudio Pompeu), tanto no estabelecimento de um conjunto de 
instituições participativas quanto na inclusão de ferramentas tecnológicas, como os 
programas Participa.br e Dialoga Brasil, com vistas a fomentar a coordenação com 
a sociedade civil e gerar mais engajamento social. Quanto ao relacionamento 
com o setor privado, destaque para a construção de arranjos institucionais de 
governança híbrida, em constante processo de aprendizado e melhorias, nos quais as 
responsabilidades e os financiamentos na área de infraestrutura são compartilhados 
mediante as parcerias público-privadas (ver o capítulo 8 de Mauro Santos Silva).

Outras inovações marcantes nas trajetórias da administração pública brasileira 
após o PDRAE envolvem a política de transparência e acesso à informação, como 
também a de compras públicas. Em ambos os casos, predomina a tendência de 
e-government, ou seja, a utilização de tecnologias de informação e comunicação 
(TICs) na concepção e implantação de iniciativas inovadoras, a exemplo do Portal 
da Transparência e do Sistema Macros da Controladoria-Geral da União (CGU) 
(ver o capítulo 14 de Temístocles Murilo de Oliveira Júnior e Frederico Lustosa 
da Costa) no caso de governo aberto; e do Comprasnet e TaxiGov no âmbito da 
política de aquisição pública (ver o capítulo 11 de Ciro Campos Christo Fernandes).

Ademais, observa-se a tendência de fortalecimento da capacidade burocrática, 
contudo, numa perspectiva distinta das reformas gerenciais, que restringiam o foco 
nos servidores do núcleo estratégico do Estado (Cavalcante e Carvalho, 2017). 
Na atual era da governança pública, ou pós-NPM, as ações se direcionam a todo 
o corpo funcional. Felix Lopez (capítulo 5) mostrou que a profissionalização é 
perceptível nas últimas décadas, com a reestruturação e o aumento de quadros e 
carreiras especializadas no funcionalismo federal, a elevação da escolaridade média 
e a crescente ocupação dos cargos comissionados por servidores. A valorização da 
burocracia também é destacada tanto no sistema de justiça (ver o capítulo 6 de 
Luseni Aquino e Luciana Garcia) como no controle externo (ver o capítulo 16 
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de Eduardo José Grin), o que pode ter gerado assimetria dentro do setor público 
brasileiro, como abordaremos adiante.

Em resumo, os resultados da pesquisa corroboram o argumento deste texto 
de que as trajetórias de importantes dimensões da morfologia e do funcionamento 
da administração pública brasileira culminaram em inovações, em compasso com 
as características da governança. Nessa direção, os exemplos de boas práticas em 
termos de arranjos e políticas públicas supracitados estão bem alinhados com as 
tendências internacionais, tais como coordenação e monitoramento, parcerias e 
colaboração, redes, transparência e accountability, e-government e fortalecimento da 
burocracia (Greve, Lægreid e Rykkja, 2016; Pollitt e Bouckaert, 2017; Cavalcante, 
2019a). Ademais, as mudanças institucionais culminaram em uma complexa 
configuração híbrida, com predominância do tipo de sobreposição de camadas e 
processos majoritariamente incrementais.

É importante ponderar, todavia, que o fato de essas características serem mais 
presentes nas trajetórias da administração pública brasileira não significa que os 
projetos reformistas sejam totalmente inócuos ou não relevantes. Conforme já 
discutido, a tendência do incrementalismo (Cohen, March e Olsen, 1972) e da 
coexistência de instituições (Mahoney e Thelen, 2010), assim como a continuidade 
de paradigmas de gestão (Lapuente e Walle, 2020) são frutos de uma situação de 
incerteza, ambiguidade, complexidade e dinâmica política, típica da administração 
pública em contexto democrático. Nesse sentido, embora as estratégias reformistas 
tenham caído em desuso, sobretudo nas nações desenvolvidas, o discurso baseado 
em reformas como panaceia para todos os problemas da administração pública 
continua atrativo às lideranças políticas. Contudo, mesmo sendo menos eficazes 
que melhorias incrementais, é importante reconhecer o valor dos projetos de 
reformas que não apenas possuem objetivos nobres, por exemplo fazer com que 
a gestão pública funcione melhor, mas, principalmente, servem para mobilizar 
atores e ideias, formar redes, fomentar capacidade reflexiva e subsidiar arenas de 
debate. Com isso, as reformas, mesmo normalmente não atingindo seus objetivos, 
exercem funções cruciais para dinamizar e oxigenar o setor público.

4 DESAFIOS E CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA

Os estudos desenvolvidos e apresentados neste livro reforçam a visão de que o 
Estado brasileiro passou por um amplo conjunto de transformações que alteraram 
sua configuração e sua forma de atuação. Se é possível perceber que várias 
mudanças institucionais e seus efeitos trouxeram inovações e avanços, em termos 
de gestão e políticas públicas ao longo desses 25 anos, também prevalecem dilemas, 
novos e/ou persistentes, que obstaculizam o processo de desenvolvimento do país. 
Logo, esta última parte do artigo se dedica a refletir acerca de alguns desses desafios, 
bem como sobre as limitações e contribuições desta investigação científica.
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4.1 Desafios e dilemas da gestão pública no Brasil

A administração pública brasileira é notoriamente marcada pelas disparidades 
em diferentes níveis: entre os Poderes da República, esferas de governo, regiões 
do país, bem como carreiras e organizações. Desde a reforma administrativa, as 
assimetrias de condições operacionais e capacidades burocráticas, no entanto, não 
foram priorizadas na agenda governamental, o que causou ainda mais discrepância, 
em especial, nas remunerações e benefícios no setor público. A heterogeneidade 
também se reflete nas capacidades, uma vez que alguns setores foram fortalecidos 
política e administrativamente, com crescentes níveis de independência e autonomia 
na execução de suas funções. Além disso, o corporativismo, um problema histórico 
e disseminado dentro da burocracia brasileira, ainda agravado pelas notórias 
assimetrias de força política entre carreiras e organizações, cria constantes obstáculos 
às mudanças direcionadas a gerar padrões de valorização mais equânimes na máquina 
estatal e o contínuo fomento ao engajamento e desempenho dos servidores públicos.

A disparidade também se reflete entre políticas sociais. Certos setores, 
principalmente saúde e educação, se estruturaram em sofisticados arranjos de governança 
multinível, com instrumentos de coordenação, financiamento e coprodução na prestação 
de serviços, enquanto outros ainda carecem de priorização e mecanismos efetivos 
de implementação, como a habitação e o saneamento básico. Superar esses desafios de 
naturezas distintas requer reavaliar as preferências, pactuar processos de mudanças com 
diferentes atores, bem como enfrentar pressões e resistências corporativas.

Do mesmo modo, as desigualdades sociais também são consideradas um dos 
principais problemas nacionais, que, aliadas a sua irmã siamesa, a pobreza, trazem 
barreiras ao desenvolvimento e à melhoria da qualidade de vida da população. 
Pedro Cavalcante e Roberto Pires (capítulo 2) demonstram que, a despeito da sua 
relevância, do reconhecimento por parte das elites e dos cidadãos, da seriedade 
da questão e de ser um dos objetivos fundamentais na Constituição Federal de 
1988, o combate às desigualdades é historicamente negligenciado nos projetos 
de reformas administrativas no Brasil. O enfrentamento a esse verdadeiro flagelo 
social do país se torna ainda mais necessário na medida em que o problema está 
se agravando nos últimos anos e também pelo fato de uma série de ações estatais 
continuar a reproduzir padrões de concentração de renda, exclusão de serviços e 
marginalização. Vale ressaltar que, embora o problema normalmente não seja uma 
das prioridades nas agendas reformistas e de melhorias de gestão pelo mundo, 
existem casos de sucesso, como na França, onde enfatizaram não somente a eficiência 
da redução de custos dos projetos de mudanças, mas também a necessidade de 
se reduzirem as desigualdades no acesso e na qualidade da prestação de serviços 
públicos (Bezes, 2002).
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Outro desafio envolve uma situação paradoxal, intensificada nas últimas 
décadas: o avanço do controle sobre a gestão. O problema surge, justamente, porque 
um dos principais motes do movimento gerencial, materializado no PDRAE, era 
a flexibilização da gestão, com a transferência do controle, a priori notadamente 
burocrático, para de resultados. Essa diretriz, contudo, não se efetivou, uma vez que 
ainda predomina a dimensão controle, por exemplo, nas funções de planejamento 
e gerenciamento orçamentário e na expansão da atuação do TCU.

A flexibilidade vem sendo gradualmente restringida pela priorização da pauta 
fiscalista com a redução do leque de opções alocativas, o que reflete no processo de 
fragilização do planejamento governamental. Esse viés de controle fiscal foi ainda 
mais potencializado com a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) do teto de gastos (Emenda Constitucional no 95, de 2016), que trouxe novos 
limites ao gerenciamento do orçamento da União e consequências negativas para 
boa parte do financiamento de serviços públicos, em especial das políticas sociais 
(ver o capítulo 3 de Pedro Cavalcante e Ronaldo Nogueira).

No que tange ao controle externo, a atuação das instituições independentes de 
auditoria (supreme audit institutions – SAIs) é, de fato, uma tendência internacional. 
No Brasil, esse tipo de procedimento vem ocorrendo tanto na esfera federal quanto 
nas subnacionais. O fortalecimento das SAIs tende a gerar assimetria de capacidade 
técnica e de conhecimento entre controladores (agente) e gestores (principal), o que 
impacta a atuação expansionista dos primeiros para além da função de auditoria, 
avançando nos processos avaliativos, de definição das prioridades e na formulação 
e implementação das políticas sob responsabilidade do Poder Executivo. Esse 
processo, apesar de teoricamente positivo no combate às práticas patrimonialistas 
na administração pública, traz consequências preocupantes ao Estado brasileiro.

O avanço das SAIs gera redução da autonomia e flexibilidade da gestão pública, 
com aumento da aversão a riscos e paralisia decisória por parte dos dirigentes e 
burocratas. Além disso, implica questionamentos acerca de legitimidade e deficit 
democráticos da atuação da tecnocracia dos órgãos de controle. Nesse relacionamento 
pouco harmonioso, enquanto os órgãos de controle se veem no papel de “cão 
pastor” (sheepdog), apoiando ou até orientando as organizações públicas em direção 
a melhores práticas, os gestores os identificam como “cães de guarda” (watchdog), 
focados no restrito cumprimento de leis, regras e políticas durante as auditorias 
(Bonollo, 2013).

A reversão desse conflito e de seus dilemas, seja fiscal, seja gerencial, no sentido 
de uma relação mais equilibrada entre flexibilidade e controle, não é nada trivial, 
sobretudo porque a conjuntura política continua inclinada à segunda dimensão, 
em razão da priorização da sustentabilidade fiscal e do combate à corrupção na 
agenda governamental e na opinião pública.
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Apesar de problemas e dificuldades, o setor público brasileiro também produziu 
inovações e melhorias nas políticas públicas, com efeitos no acesso e na prestação 
de serviços, bem como trazendo certos avanços na economia e na qualidade de 
vida da população desde os anos 1990. No âmbito da gestão pública, o desafio, 
portanto, é dar continuidade aos processos de aperfeiçoamento a partir de ajustes 
graduais baseados nos subsídios provenientes do aprendizado organizacional e 
dos subsistemas de políticas públicas e nas constantes e necessárias adaptações às 
mudanças, principalmente tecnológicas e informacionais.

Se em meados da década de 1990 havia pouca informação disponível sobre 
desempenho e resultados das organizações e políticas públicas, atualmente podemos 
afirmar que houve bastante progresso na cultura avaliativa na administração pública 
brasileira. Inúmeras instituições governamentais, acadêmicas e privadas se dedicam a 
desenvolver estudos, pesquisas, dados, sistemas de informações e publicações acerca 
dos problemas e das ações estatais que rotineiramente apoiam o debate e o processo 
de tomada de decisões no setor público. Como tendência, o foco se direciona não 
apenas para construir informações de qualidade, mas, sobretudo, para estruturar a 
burocracia e pressionar os dirigentes pela formulação e implementação de políticas 
públicas predominantemente baseadas em evidências.

As inovações nas áreas de transparência e acesso à informação, política de 
participação social e compras públicas caminharam na direção de ampliação 
do controle institucional e social e refletem o alinhamento com as tendências 
internacionais na era da governança pública ou pós-NPM. Diante do dinamismo 
das transformações da sociedade contemporânea, essas ações se voltam para a 
crescente incorporação de novas tecnologias, tais como Big Data, transformação 
digital, inteligência artificial, ferramentas de democracia digital, entre outras, de 
modo a potencializar o alcance e os resultados dessas áreas de atuação governamental.

Em relação às políticas sociais, os sistemas de educação, saúde e assistência 
social, sem dúvida, são resultantes de esforços de cooperação federativa de longo 
prazo, com efeitos na criação de variados instrumentos de coordenação e políticas 
públicas. Se houve avanços consideráveis no acesso a esses serviços públicos, a 
qualidade da prestação e os impactos nos indicadores de efetividade das áreas 
continuam como desafios cruciais às políticas sociais, o que demanda mais 
financiamento e também contínuo empenho na construção de capacidades estatais 
nos governos subnacionais.

No setor de infraestrutura, os desafios de formulação e implementação de 
contratos de concessão tanto para construção de equipamentos públicos quanto 
para exploração dos serviços também não são simples. A opção pelo arranjo de 
governança híbrido não desconsidera a necessidade de continuar aprendendo com 
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as experiências e inovando nas estratégias de parcerias público-privadas em um 
cenário político e econômico dinâmico e volátil como o brasileiro.

Em contextos de mudanças, lidar com o desafio de responder a crescentes 
demandas sociais, econômicas e ambientais, entre outras, não é tarefa simples, o 
que nos leva a observar o fato de que até as inovações, mesmo positivas, podem 
culminar em consequências prejudiciais aos cidadãos, aos gestores ou à administração 
pública como um todo. Muitos objetivos almejados podem gerar resultados 
inesperados, por envolverem valores conflitantes. Por exemplo, mais transparência 
e mais participação social podem inviabilizar esforços na solução de problemas. 
Da mesma forma, a preocupação com equidade na prestação de serviços públicos 
normalmente restringe os efeitos de iniciativas em prol da eficiência.

Nesse sentido, o estudo avaliativo de Hood e Dixon (2015) sobre as 
reformas administrativas em municípios do Reino Unido nos ensina que elas não 
necessariamente geraram menos demandas ou problemas; ao contrário, culminaram 
em externalidades derivadas, tais como pressões por serviços e qualidade na entrega 
e mais informações sobre o próprio problema.

No caso nacional, por exemplo, além dos impactos negativos da expansão do 
controle burocrático sobre a gestão, também é possível observar incongruências na 
área de regulação e no sistema de justiça. Na primeira, as análises demonstraram 
que, nos últimos anos, as agências foram fortalecidas institucionalmente, com 
profissionalização do quadro funcional, independência e autonomia, com o 
propósito de servir às mudanças liberais e à abertura de mercados dos anos 1990. 
O modelo, no entanto, é criticado por não acompanhar a modernização de 
instrumentos regulatórios necessários e, assim, não proporcionar uma distribuição 
mais justa dos ganhos e maior atratividade de investimentos futuros.

No âmbito da justiça, os mesmos valores de independência e autonomia 
pautaram as transformações institucionais, com efeitos na ampliação de prerrogativas 
e benefícios das carreiras jurídicas. Esse fortalecimento, não obstante, não se 
refletiu em melhorias administrativas na prestação de serviços como ampliação 
do acesso, duração dos processos e redução do acervo, em um cenário de 
crescimento da litigiosidade.

4.2 Limites e contribuições da pesquisa

Obviamente, a complexidade dos objetivos deste livro – e também deste texto – 
de sintetizar parte das análises sobre as reformas do Estado e da administração 
pública, trajetórias, tendências e desafios impõe uma série de restrições analíticas 
e de tendência de generalização dos achados. A relevância da temática e a 
perspectiva multidimensional da investigação trazem, todavia, contribuições 
para o conhecimento, com base em teorias e evidências empíricas, cruciais para 
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qualificar os debates e as iniciativas direcionadas ao aperfeiçoamento permanente 
da administração pública e da democracia brasileiras.

Com relação às limitações, a primeira envolve a inviabilidade de se abordarem 
todas as inúmeras dimensões do setor público, o que obrigou a pesquisa a selecionar 
algumas questões consideradas centrais para se entender o papel, a morfologia e as 
atuações estatais, sem contudo, ignorar que outras dimensões, não analisadas aqui, 
também são relevantes – a exemplo dos governos subnacionais, que, no arcabouço do 
federalismo, desempenham papéis importantes em políticas públicas fundamentais, 
como segurança pública, no âmbito estadual, e de prestação de serviços sociais 
diretos ao cidadão (saúde, educação, assistência social etc.) nos municípios.

Outra restrição é o extenso recorte longitudinal de 25 anos, que traz dificuldades 
de colher informações e dados e mensurar objetivamente os acontecimentos, suas 
sequências, bem como seus efeitos. A ênfase, normalmente, recai sobre os resultados 
e menos sobre os impactos das reformas, pois para se analisar esses últimos é preciso 
um recorte temporal mais amplo, já que algumas mudanças tendem a surtir efeitos 
somente no médio e longo prazo, o que também afeta a mensuração dos seus reais 
fatores determinantes (Pollitt e Dan, 2013).

As análises ainda sofrem da relativa carência de conhecimento sistemático 
e científico dos processos de reformas e de abordagens compreensivas acerca das 
trajetórias do Estado e da administração pública no país. Isso se deve, em certa 
medida, a limitações de cunho metodológico que atrapalham os métodos ortodoxos 
de pesquisa, haja vista que é complicado utilizar indicadores de desempenho para 
questões complexas e em arcabouços institucionais variados de políticas públicas 
e em constantes mudanças.

Os estudos também são prejudicados pelo baixo interesse por parte dos 
governos em gerar informações confiáveis e dados precisos sobre esses processos. 
Geralmente, os documentos oficiais, chamados white papers em inglês, ressaltam os 
aspectos positivos e ignoram os pontos fracos das reformas, além de normalmente 
serem substituídos por novos projetos, sem avaliar efetivamente as mudanças e 
resultados dos anteriores (Pollitt, 2014).

Do ponto de vista das contribuições, esse esforço de caráter mais descritivo que 
explicativo teve como finalidade principal discutir o passado com rigor metodológico 
e analítico para se compreender e explicar o presente. Não se trata apenas de construir 
uma agenda de pesquisa futura mas, principalmente, de qualificar o debate acerca 
das mudanças e futuras propostas de aperfeiçoamento na administração pública, 
diante de uma realidade complexa, dinâmica e com múltiplos fatores intervenientes. 
Vale reiterar que esses objetivos se apresentam cada vez mais importantes para 
evitar os recorrentes erros de diagnósticos e prognósticos já cometidos, sobretudo 
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devido à prevalência histórica de visões estigmatizadas e estereótipos com impacto 
em recomendações ou proposições teóricas equivocadas.

Esse tipo de investigação se torna ainda mais essencial em razão das inúmeras 
transformações sociais, econômicas, políticas e tecnológicas vivenciadas no último 
quarto de século, com repercussões efetivas em governos de diversas partes do 
mundo. Aliado a isso, o cenário vem se tornando ainda mais desafiador com a 
crescente pressão sobre o setor público para lidar com questões do tipo wicked 
problems, ou seja, graves, transversais, multicausais, repletos de informações 
incompletas e múltiplos atores com responsabilidades ambíguas e conflitantes 
(Boin e Lodge, 2016). Em sociedades democráticas e num mundo com intensa 
velocidade de mudanças, enfrentar situações desse tipo, tais como aquecimento 
global, imigração, desigualdades e a atual crise da Covid-19, demanda respostas 
estatais inovadoras, coordenadas e sofisticadas.

Assim, os achados e conclusões desta pesquisa, fundamentados na interação 
entre a análise teórica e o mundo empírico, visaram gerar subsídios que auxiliem 
a reflexão e as ações governamentais. Como ficou claro no decorrer deste livro, no 
entanto, as trajetórias do Estado e da administração pública brasileira no período 
analisado são caracterizadas não somente por avanços e inovações, mas também 
por paralisia e inflexão. O aprimoramento das iniciativas exitosas e a promoção 
de mudanças substanciais que ajudem a superar os desafios e dilemas persistentes 
da gestão pública no país requerem estratégias simultâneas de profissionalização da 
burocracia, valorização da participação social, fortalecimento da gestão transparente, 
com base em evidências, bem como o incessante empenho de coordenação e 
cooperação dentro e fora do governo. A contribuição da administração pública para o 
sonhado desenvolvimento econômico, social, inclusivo e sustentável exige, portanto, 
um permanente investimento na construção de capacidades estatais e na cultura de 
inovação disseminadas no setor público, em contexto de governança democrática.
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