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INTRODUÇÃO1 
Pedro Cavalcante2

Mauro Santos Silva3

A trajetória da administração pública no Brasil no passado recente, mais 
especificamente no período posterior à promulgação da Constituição Federal 
de 1988 (CF/1988), evidencia um processo complexo de convivência de uma 
diversidade de modos de organização e funcionamento da ação pública. Em termos 
estilizados, esses ordenamentos podem ser agregados em torno de tradições 
relacionadas às práticas patrimonialistas, procedimentos associados à burocracia 
de recorte weberiano, proposições referentes ao gerencialismo derivado da 
nova gestão pública (new public management – NPM) e, mais recentemente, 
elementos da pós-NPM ou governança pública. Antes de constituírem etapas 
de um processo, como uma leitura mais apressada pode sugerir, essas gramáticas 
ou camadas sobrepostas acabaram por dispor de uma convivência perpetuada no 
tempo e marcada por cordialidades e tensões. 

No começo dos anos 1980, emerge um amplo movimento de reformas 
administrativas em âmbito internacional com o propósito de alterar o papel e o 
modo de funcionamento do Estado, atrelado a um forte componente político, 
ideológico e, principalmente, econômico. Essas estratégias de natureza reformista 
foram originadas nos Estados Unidos e no Reino Unido e rapidamente se propagam 
pelo mundo, recepcionadas tanto em países desenvolvidos quanto em países 
emergentes, sob o intenso patrocínio de organismos multilaterais (Greve, Lægreid 
e Rykkja, 2016). A reforma da administração pública era defendida como uma 
condição necessária para a retomada do desenvolvimento econômico dos países, 
aliada a reformas nos mercados, com desregulamentação e liberalização do comércio 
internacional (Pawson e Jacobs, 2010).

Como alternativa crítica ao modelo burocrático clássico, a NPM surge 
fortemente embutida em uma narrativa, dominante nos governos ocidentais, que 
baseia as propostas de mudanças em argumentos de cunho neoliberal, direcionadas à 
reconfiguração do tamanho e dos papéis estatais (Lægreid e Christensen, 2013; Hood 
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e Dixon, 2015). Trata-se de um modelo prescritivo direcionado à reconfiguração e 
ao gerenciamento da máquina pública fundamentado nas diretrizes de desagregação 
(divisão do setor público em hierarquias mais amplas e internamente mais planas); 
à concorrência (competição entre prestadores de serviços públicos, em especial por 
recursos financeiros); e à incentivação (foco na motivação de servidores restrita a 
incentivos pecuniários de desempenho), assim como em instrumentos de gestão 
oriundos de organizações privadas com foco em desempenho (Dunleavy et al., 
2006; Goldfinch e Wallis, 2009; Ongaro, 2009). 

Após décadas do início do movimento, também denominado de gerencial 
ou por resultados, as percepções da literatura convergem para a ideia de que a 
NPM consiste em uma miríade de conceitos e iniciativas que, apesar de possuírem 
princípios similares, na prática, promoveram resultados bastante díspares em termos 
de mudanças na administração pública (Lægreid e Christensen, 2013; Cavalcante, 
2017). Tais  configurações variam entre os governos e, sobretudo, no decorrer dos anos. 
No entanto, as reformas de gestão pública, entendidas como “conjunto de mudanças 
deliberadas nas estruturas e processos das organizações do setor público com o objetivo 
de fazer com que elas funcionem (em algum sentido) melhor” (Pollitt e Bouckaert, 
2017, p. 2), continuam na agenda governamental e da academia até os dias de hoje.

No Brasil, embora a agenda reformista tenha tido início durante o governo 
Fernando Collor de Mello (1990-1992) com iniciativas desarticuladas e inacabadas, a 
principal materialização mais próxima à NPM ocorreu com a formulação e tentativa de 
implementação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), em 
1995. Trata-se do quarto esforço de vulto de transformação no governo federal, que 
foi antecedido pela reforma Daspiana (1937-1945); pelo Decreto-Lei no 200/1967; e 
pelo Programa Nacional de Desburocratização, em 1979. Cada uma dessas estratégias 
governamentais foi influenciada por conjunturas e objetivos distintos, mas convergiam 
na finalidade de transformar a estrutura e o funcionamento da máquina pública, 
com base na narrativa de apelo à modernização.

O plano diretor, especificamente, consiste no último empenho coordenado 
e abrangente no âmbito do governo federal de implantar mudanças administrativas e 
institucionais generalizadas. Com características de documento oficial, denominado 
na literatura internacional de white paper, o plano foi apresentado como uma 
“resposta consistente de reconstrução do Estado de forma a resgatar sua autonomia 
financeira e sua capacidade de implementar políticas públicas” (Brasil, 1995, p. 11). 
Acreditava-se ainda que a reforma culminaria em uma nova redefinição do papel 
estatal, que passaria de protagonista no desenvolvimento econômico e social para 
uma função de promotor e regulador desse processo, em alinhamento com as 
tendências internacionais à época. Para tanto, foram propostos quatro objetivos 
globais (Brasil, 1995, p. 45), conforme descrito a seguir.
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1) Aumentar a governança do Estado, ou seja, sua capacidade administrativa 
de governar com efetividade e eficiência, voltando a ação dos serviços do 
Estado para o atendimento dos cidadãos.

2) Limitar a ação do Estado àquelas funções que lhe são próprias, reservando, em 
princípio, os serviços não exclusivos para a propriedade pública não estatal, 
e a produção de bens e serviços para o mercado para a iniciativa privada.

3) Transferir da União para os estados e municípios as ações de caráter local: 
só em casos de emergência cabe a ação direta da União.

4) Transferir parcialmente da União para os estados as ações de caráter regional, 
de forma a permitir uma maior parceria entre os estados e a União.

Assim como no caso brasileiro, a complexidade e a dinâmica das reformas 
e, por conseguinte, as diferentes estratégias de implementação e seus resultados 
continuam sendo objeto de estudo que ainda carecem de informações e 
conhecimento cientificamente válidos. Segundo Pollitt e Dan (2013), normalmente 
o conhecimento sobre os efeitos é baixo, em especial porque a maioria examina os 
resultados (outputs) e poucos focam nos impactos (outcomes) das reformas. Não por 
acaso, a opção por grandes esforços reformistas tem caído em desuso, devido ao alto 
custo transacional que as mudanças mais radicais tendem a gerar. Os obstáculos e as 
resistências inerentes a processos reformistas tendem a gerar resultados normalmente 
aquém do planejado. Logo, o caminho dos governos tem sido por melhorias 
pequenas e constantes, ou seja, inovações em processos, serviços e políticas públicas 
(Pollitt e Bouckaert, 2017). Para compreender melhor as mudanças na administração 
pública contemporânea, o foco tem se direcionado à análise da aplicação dos 
instrumentos ou das ferramentas de gestão (management instruments or tools) 
e seus efeitos em vez de simplesmente considerá-los parte de modelos mais gerais e 
abstratos tanto de NPM quanto de pós-NPM. No caso brasileiro, essa ênfase em 
inovações ou melhorias graduais e contínuas na gestão pública também segue a 
tendência internacional, não apenas no âmbito do governo federal, mas também 
nas esferas subnacionais (Cavalcante, 2018; 2019).

Além do plano diretor e dos efeitos dessa reorientação nas estratégias de gestão que 
vem ocorrendo no país, esse período de um quarto de século foi marcado também por 
constantes mudanças no país e no mundo. Tais mudanças não apenas transformaram 
o debate acerca das responsabilidades e funções estatais, mas também impactaram as 
capacidades governamentais e estratégias de governança no setor público. Algumas 
dessas transformações estavam incluídas no plano, e muitas caminharam em paralelo 
desde 1995, enquanto outras entraram na agenda governamental durante esse 
período. Agora em 2020, o PDRAE completa 25 anos de seu lançamento, embora 
ainda haja pouco material teórico e empiricamente válido que nos possibilite uma 
interpretação sistemática e abrangente do escopo e do alcance de seus resultados e 
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de outras dimensões importantes da administração pública brasileira não incluída 
no texto do plano, mas que se modificaram nesse período.

Nesse contexto, esta pesquisa é oportuna não apenas como avaliação das 
reformas, mas, principalmente, para possibilitar, a partir delas, a reflexão de 
como as transformações econômicas, sociais e político-administrativas geraram a 
variedade de processos de reestruturação e, consequentemente, as mudanças no 
setor público brasileiro. 

Cabe ressaltar que o país vivenciou avanços nos indicadores socioeconômicos 
e na qualidade dos serviços públicos, sobretudo até o início da crise econômica, 
em 2015. Todavia, as melhorias na esfera econômica, especialmente na estabilidade 
monetária (1994) e no crescimento recente da classe média (entre 2004 e 2013), não 
se sustentam na explicação exclusiva baseada na economia nesse período. Isso ocorre 
particularmente porque o crescimento médio do produto interno bruto (PIB) foi 
baixo quando comparado aos padrões internacionais. Uma explicação alternativa 
pode advir dos esforços do Estado brasileiro em construir uma capacidade inovadora 
de formular e implementar políticas públicas eficazes, que, apesar das recorrentes 
limitações, como flutuações nas receitas, melhoraram o acesso e a qualidade 
dos serviços públicos (Arretche, Marques e Faria, 2019) e, consequentemente, 
impactaram positivamente os indicadores socioeconômicos do país.

Portanto, o objetivo geral deste livro é discutir a trajetória da administração 
pública nos últimos 25 anos (1995-2020), analisando as continuidades e os 
processos de mudança, seus dilemas, desafios e tendências, de modo a aprofundar 
o conhecimento das dimensões basilares da organização e do funcionamento estatal 
no Brasil. Essa é uma condição necessária para ampliar as capacidades estatais 
relacionadas à concepção e à execução das políticas públicas. O livro é norteado 
pelos objetivos específicos relacionados a seguir.

• Analisar as propostas de reformas mencionadas no plano diretor e em 
outras agendas governamentais ao longo desses 25 anos à luz da teoria 
e de evidências empíricas.

• Apresentar as trajetórias da administração pública brasileira, mais 
especificamente do modo de organização e das formas de atuação do 
governo federal, incluindo processos de continuidade e movimentos de 
adaptações e inovações. 

• Promover debate sobre os principais dilemas, desafios e tendências 
contemporâneos no âmbito do setor público no Brasil.

Considerando que o funcionamento da administração pública é constantemente 
influenciado por um conjunto de fatores e processos de reorganização do papel do 
Estado e da máquina pública, compreender as modificações e trajetória da gestão 
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pública pressupõe um olhar abrangente e dinâmico acerca do contexto em que 
as políticas públicas operam. Assim, é essencial incluir diferentes dimensões nas 
análises do setor público brasileiro abordadas nos capítulos deste livro, que está 
dividido em três partes. 

A primeira parte é constituída por estudos que tratam de temas relacionados 
a aspectos estruturantes e transversais da atuação do governo. São analisados temas 
associados às desigualdades, às contas públicas, à estrutura do governo federal, ao 
funcionalismo federal e às estratégias de descentralização. 

A segunda parte aborda arranjos institucionais e instrumentos referentes a 
diferentes segmentos das políticas públicas desenvolvidas pelo governo federal. 
São observados temas relativos às políticas de concessão, regulação, planejamento, 
compras públicas, acesso à informação, participação social e controle externo da 
ação de governo. 

A terceira parte apresenta um conjunto de estudos que amplia o horizonte 
de análise com abordagens comparativas internacionais em temas relevantes das 
agendas de reformas da administração pública, em especial na América Latina.

1 PRIMEIRA PARTE: REFORMA ADMINISTRATIVA E ESTRUTURA DE GOVERNO

O capítulo 1, O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) à luz 
da literatura brasileira, de Pedro Cavalcante, apresenta uma contextualização do 
PDRAE, com foco na configuração, nos resultados em termos de mudanças na 
morfologia e funcionamento da administração pública, bem como nas interpretações 
acerca das razões da sua implementação parcial. Para tanto, o artigo parte de uma 
pesquisa bibliográfica de artigos nacionais que abordam esse esforço reformista 
que possuía objetivos audaciosos e inovadores à época, mas também contradições 
e ambiguidades. O capítulo conclui que, em consonância com as demais reformas 
administrativas proliferadas ao redor do mundo, a maioria das propostas não se 
efetivou conforme planejado, algumas ocorreram de forma radical enquanto outras 
foram implementadas incrementalmente. Além disso, a revisão de literatura indica 
diferentes visões sobre os resultados incompletos do plano, o que reforça o caráter 
complexo do fenômeno.

No capítulo 2, Desigualdades: a dimensão esquecida nas reformas administrativas 
no Brasil, Pedro Cavalcante e Roberto Pires desenvolvem um ensaio, em diálogo 
com as literaturas de reformas e de desigualdades sociais, sobre o paradoxo em 
que o Estado brasileiro vive: de um lado, o reconhecimento generalizado da 
desigualdade como um problema fundamental; de outro, a ausência de uma 
priorização do tema e de formulação de estratégias para seu enfrentamento no 
bojo dos esforços de reformas administrativas. Além disso, o capítulo discute a 
trajetória recente das desigualdades e as implicações das políticas governamentais em 
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termos de concentração de renda, bem como os riscos de reforço das desigualdades 
já existentes em processos de implementação de políticas públicas e prestação de 
serviços às camadas mais carentes da população. Os autores abordam as tendências 
e os desafios para a compreensão desse complexo fenômeno no Brasil, caracterizado 
por avanços, continuidades e retrocessos. Por fim, ressaltam a necessidade de se 
colocar o enfrentamento da questão na agenda prioritária do governo e, assim, 
reorganizar as estruturas e os processos que condicionam o funcionamento do 
Estado para alinhá-lo aos objetivos da CF/1988.

O capítulo 3, Crise fiscal e reforma do Estado: uma análise longitudinal das contas 
públicas federais, de Pedro Cavalcante e Ronaldo Nogueira, discute a relação entre 
reformas de Estado e crises fiscais, com base em análises das trajetórias dos resultados 
primários, despesas e dívidas públicas. O trabalho, de caráter exploratório-descritivo, 
com ênfase predominantemente quantitativa, incorpora ainda comparações dessas 
dimensões com outras realidades financeiras internacionais. Os autores concluem 
que o histórico recente de debates sobre reforma do Estado e crise fiscal são paralelos 
e complementares. No caso do governo federal brasileiro, nos últimos 25 anos 
as contas variaram bastante, coexistindo tendências preocupantes e desafios ao 
equacionamento da sustentabilidade fiscal e dos compromissos de desenvolvimento 
econômico e social ainda não atingidos.

O capítulo 4, À espera de transformações: estrutura do Poder Executivo federal 
em perspectiva comparada (1995 a 2018), de Sheila Barbosa, Jaqueline Borges e 
Noëlle Silva, apresenta uma sistemática reflexão sobre as mudanças propostas e, de 
fato, realizadas na configuração da máquina pública. O texto aborda a trajetória 
da estrutura durante os governos pós-reforma administrativa, com base em ampla 
análise documental. As autoras constatam que tal trajetória revela continuidade, 
com a ausência de elementos que denotem estratégia clara. Ressaltam, ainda, o 
processo de expansão da estrutura, com destaque para o núcleo de governo, com 
sinalização de movimento de centralização de poder em governos recentes, sob 
justificativas formais relacionadas a uma organização e a um aparelho estatal mais 
efetivo, embora tenha sido apontado que estudos anteriores sugerem a correlação 
entre esse processo e a expansão das coalizões de governo. O texto destaca ainda 
que, aparentemente, não esteve presente na reforma proposta pelo PDRAE e nos 
governos sucessivos uma racionalidade robusta para efetivar mudanças, e sinaliza 
a necessidade de construção de visão compartilhada que estimule a necessária 
cooperação para estabelecer um arranjo organizacional capaz de promover resultados 
positivos para a sociedade. 

No capítulo 5, O lugar do funcionalismo federal no setor público nacional, Felix 
Lopez analisa a configuração do serviço público, especialmente do Executivo federal 
no âmbito das tendências de transformação do setor público brasileiro. A abordagem 
panorâmica e descritiva dos dados, disponíveis na plataforma Atlas do Estado 
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Brasileiro do Ipea, indica que parte das mudanças ocorridas antecede ou caminha 
em paralelo às propostas do Plano Diretor da Reforma do Estado de 1995. O autor 
demonstra a tendência de municipalização dos serviços públicos e, por conseguinte 
do funcionalismo, iniciada ainda nos anos 1950, mas intensificada após a CF/1988. 
Quanto ao perfil, em geral, ampliou-se a profissionalização por meio do aumento dos 
níveis de escolaridade dos recrutados, pela ampliação do recrutamento estatutário ou 
mesmo pela ampliação dos servidores de carreira nos cargos de confiança federais. 
O capítulo indica ainda o padrão heterogêneo das remunerações do funcionalismo, 
tanto entre níveis de governo quanto entre os poderes.

O capítulo 6, Reforma do Estado, sistema de justiça e carreiras jurídicas, de 
Luseni Aquino e Luciana Garcia, traça um balanço das mudanças na justiça no 
contexto da reforma gerencial da administração pública. O capítulo parte do 
argumento de que, embora as proposições reformistas tenham surgido de diferentes 
origens, as transformações no sistema de justiça foram conduzidas pelos atores 
do meio jurídico, em especial as carreiras jurídicas públicas. Essa autorreforma, 
como demonstram as autoras, privilegiou interesses corporativos desses atores, 
isto é, garantia de prerrogativas e benefícios específicos na ampliação de seus 
quadros funcionais em intensidade superior aos órgãos da administração e nas 
favoráveis políticas remuneratórias em relação aos demais setores do Estado. 
Não obstante, não foram observados, no período, avanços gerenciais do ponto 
de vista administrativo que repercutissem em melhorias, por exemplo, no acesso 
ao sistema e na celeridade dos processos.

No capítulo 7, Agendas de reformas e descentralização de políticas: um balanço 
das trajetórias da saúde e da assistência social, Renata Bichir propõe uma análise 
comparativa dos efeitos das agendas de reformas do aparelho do Estado (PDRAE) 
e das reformas setoriais sobre os processos de descentralização e coordenação 
federativa do sistema de proteção social brasileiro. O estudo, a partir da revisão 
da literatura e de dados documentais, investiga o impacto de regras e incentivos, 
de como o “jogo foi jogado”, considerando o papel dos atores que defenderam 
essas agendas de transformação. Como resultado, a autora comprova que os atuais 
padrões de governança dessas políticas públicas – tanto no eixo horizontal como no 
eixo vertical – não são explicados somente pela agenda do PDRAE, mas também 
pela coexistência de distintas agendas de reformas, paralelas e eventualmente 
entrecruzadas, pautadas em processos incrementais, pontuados e catalisados por 
conjunturas críticas. Nesse contexto, existem antecedentes fundamentais que 
remontam ao período da redemocratização do país, incluindo a mobilização 
de atores sociais coletivos, como o movimento sanitarista, no caso da saúde, e 
diversos atores no campo da assistência social.
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2 SEGUNDA PARTE: ARRANJOS INSTITUCIONAIS E INSTRUMENTOS DE 
GESTÃO PÚBLICA

No capítulo 8, Concessões e parcerias público-privadas: arranjos institucionais 
híbridos para provisão de infraestrutura, Mauro Santos Silva analisa o processo de 
desenvolvimento do arranjo institucional da política com base em contratos 
de concessão (concessão comum, patrocinada e administrativa) para construção de 
equipamentos e exploração de serviços de infraestrutura econômica, social e urbana 
no Brasil no período 1995-2000. A análise toma por referência os documentos 
normativos do governo federal e os documentos de políticas fiscais e financeiras 
associados aos processos de concessão. O autor conclui que essa modalidade 
contratual apresenta uma caracterização típica de arranjo institucional híbrido ou 
estrutura de governança especializada. Isso implica um duplo protagonismo público 
e privado e requer múltiplas capacidades estatais como condição necessária para 
a sustentabilidade e estabilidade das relações contratuais. Por fim, é apresentada 
uma agenda de proposições de políticas públicas orientadas ao aperfeiçoamento 
dos processos de contratualização de concessões no âmbito da economia brasileira.

O capítulo 9, As agências reguladoras brasileiras no século XXI: enraizamento 
institucional e características organizacionais em perspectiva comparada, de Bruno 
Queiroz Cunha e Isabella de Araujo Goellner, analisa o grau de adesão do 
Estado brasileiro ao modelo regulatório abraçado pelo PDRAE, tomando por 
base a trajetória de fortalecimento institucional e a estruturação de elementos 
organizacionais centrais das agências reguladoras federais. O estudo desenvolveu 
métricas relacionadas ao crescimento do número de pessoal e ao valor real do salário 
da burocracia das agências reguladoras, em comparação com outras carreiras de 
áreas estratégicas do governo federal. Também se fez uso de dados de survey para 
analisar a percepção relativa a dimensões da capacidade operativa das agências, 
tanto da estrutura interna quanto no que toca à efetividade externa. O estudo 
conclui que as agências reguladoras se encontram normalizadas no país, após longo 
processo de sedimentação institucional. Elas gozam de respeitabilidade ampla, 
mas, conforme entendem os autores, têm ainda como desafio principal verter sua 
capacidade técnico-setorial diferenciada em contribuições mais contundentes à 
atuação estatal e à qualidade da política pública no Brasil.

O capítulo 10, Planejamento e orçamento a partir da reforma do aparelho 
do Estado: das iniciativas gerencialistas à reforma orçamentária e extinção do Plano 
Plurianual, de Leandro Freitas Couto e José Celso Cardoso Junior, apresenta 
uma leitura do modo como foram tratados os temas referentes ao planejamento e 
orçamento no âmbito do plano diretor e como esses instrumentos evoluíram ao 
longo do período 1995-2020. Procurou-se, assim, evidenciar o grau de alinhamento 
entre essa trajetória evolutiva e os princípios defendidos no plano diretor. Os estudos 
tomam por referência uma ampla e diversificada pesquisa bibliográfica. Os autores 
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concluem que as ideias promovidas pelo plano diretor para o planejamento e, em 
especial, para o orçamento se intensificaram com o passar de um quarto de século. 
Houve ampliação da flexibilização da execução do orçamento, particularmente 
sobre as despesas primárias, dada a supremacia do gasto financeiro. O planejamento 
governamental, que já não recebera muito destaque no PDRAE, perdeu força no 
período, sendo substituído por uma agenda de governança, com uma consequente 
redução do horizonte da visão do Estado.

O capítulo 11, Compras públicas: da reforma gerencial à inovação impulsionada 
pela tecnologia, de Ciro Campos Christo Fernandes, aborda a presença do tema 
das compras públicas na reforma gerencial, durante o primeiro governo Fernando 
Henrique Cardoso (1995-1998) e seus desenvolvimentos subsequentes até o 
momento atual. A pesquisa adota uma metodologia de estudo de caso e faz uso 
de levantamento documental, revisão bibliográfica e análise de dados. O autor 
argumenta que a agenda de políticas de compras públicas seguiu uma trajetória 
bem-sucedida, na qual a reestruturação legal abrangente, ambicionada nos 
marcos do plano diretor, deu lugar a inovações pontuais, mas de alto impacto e 
disseminação, como o pregão, o Comprasnet, e o sistema de registro de preços 
e compras compartilhadas. No entanto, o texto ressalta que permanecem 
como desafios a configuração de um novo marco regulatório para licitações, 
a consolidação de uma burocracia especializada e a ampliação das capacidades 
estatais no setor de compras públicas.

O capítulo 12, Evolução política e institucional do componente da previdência 
complementar na estrutura do Estado brasileiro, de Paulo Kliass, avalia o processo de 
evolução da previdência complementar a partir da agenda de mudanças propostas pelo 
plano diretor. O texto desenvolve uma análise histórica da trajetória de desenvolvimento 
institucional referente à previdência complementar no Brasil. O autor constata que 
o processo de desenvolvimento institucional do setor foi lento e gradual. Ressalta, 
além disso, os desafios relacionados à necessidade de sofisticação dos mecanismos 
de regulação e controle por parte do poder público, de modo a ampliar o grau de 
segurança em termos de capacidade de cumprimento das obrigações de pagamento 
de benefícios por parte das empresas de previdência complementar.

No capítulo 13, A produção de políticas públicas mais bem informadas no Executivo 
federal e o PDRAE: um olhar sobre estruturas organizacionais e suas competências, Pedro 
Palotti, Natália Koga, Isabella Goellner e Noëlle Silva analisam como a concepção 
de tornar as políticas públicas mais bem informadas, presente na proposta do plano 
diretor, evoluiu dentro das estruturas formais das organizações do governo federal 
brasileiro. Para tanto, primeiramente, é elaborada uma reflexão teórica sobre as 
capacidades de produção das políticas públicas (policy capacity) e o processo decisório, 
destacando o papel exercido pelas evidências e as unidades de políticas públicas (policy 
units). Em seguida, os autores, em abordagem de natureza descritiva-exploratória, 
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com foco em análise documental dos formatos organizacionais, argumentam que 
os achados indicam ampliação dessas estruturas e de suas competências, apesar de 
persistirem assimetrias entre diferentes órgãos da administração pública. Ademais, 
o texto sinaliza que o monitoramento e a avaliação das políticas públicas, ao lado de 
atribuições mais amplas e genéricas de produção de estudos e pesquisas existentes no 
PDRAE, repercutiram nas estruturas e competências administrativas, embora não 
se possa estabelecer causalidade nessa relação.

O capítulo 14, Reforma do Estado e política de acesso à informação no Brasil, 
de Temístocles Murilo de Oliveira Júnior e Frederico Lustosa da Costa, analisa o 
modo como os preceitos da boa governança, introduzidos no Brasil a partir do 
processo de reforma impulsionado com o plano diretor, estiveram presentes na 
formulação da política de acesso à informação no Brasil, concentrando sua finalidade 
no controle da corrupção. O estudo tomou por base as informações obtidas por 
meio de revisão bibliográfica, notícias, processos legislativos e administrativos e 
entrevistas. Os autores concluem que, apesar de as inovações relativas ao acesso à 
informação terem sido baseadas na urgência do combate à corrupção, sua aplicação 
vem gerando resultados para análise, avaliação e implementação de políticas 
públicas, bem como para a produção técnica e científica, o trabalho da imprensa e 
a defesa de direitos em geral. Nesses termos, apresentou convergência aos preceitos 
da boa governança e, por conseguinte, aos fundamentos da reforma gerencial 
consubstanciada no plano diretor.

No capítulo 15, O lugar do povo: análise do projeto de participação social do 
Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, Daniel Avelino, Igor Fonseca e 
João Cláudio Pompeu desenvolvem uma reflexão sobre a trajetória da política 
de participação social na administração pública do plano diretor até os dias 
atuais. Utilizando análises lexical e de conteúdo, os autores sustentam que o 
plano tratou a participação de forma secundária e distante do estabelecido 
na CF/1988, apesar de referências aos termos participação e cidadania como 
aspectos positivos da vida política. Na década seguinte até 2015, essa visão é 
alterada na medida em que a participação se torna método de governo no âmbito 
federal, com forte indução no Poder Executivo na promoção de mecanismos 
e instâncias participativas no processo de políticas públicas (policymaking). 
Não obstante, esse modelo participativo no governo federal, sobretudo após o 
processo de impeachment em 2016, passa por um movimento de questionamento 
e esvaziamento na agenda prioritária desde então.

No capítulo 16, A atuação do TCU no policy making da administração pública 
federal: modernização gerencial ou expansão dos papéis do controle externo?, Eduardo 
José Grin explora a questão a partir da análise das bases legais e institucionais 
apropriadas pelo TCU para justificar o avanço das suas atuações na gestão pública 
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federal, sobretudo no campo da avaliação, mas também de implementação das 
políticas públicas. O trabalho se fundamenta em diferentes estratégias analíticas. 
Primeiro, contextualiza essa discussão com base na literatura internacional e 
nacional sobre o crescente papel das instituições supremas de auditoria (supreme 
audit institutions – SAIs), compara as capacidades burocráticas entre os poderes da 
União, analisa documentos oficiais e dados de auditorias operacionais, e também 
entrevista dirigentes de diferentes secretarias de controle externo do TCU. O autor 
conclui que, a despeito de o mote da reforma administrativa e do plano diretor se 
pautar na flexibilização da gestão e do controle a posteriori das políticas públicas, 
a maior autonomia prometida esbarrou no fortalecimento das instâncias de auditoria 
e crescente incremento de controle externo e burocrático. Com efeito, o avanço 
no policymaking gera desafios às premissas do gerencialismo, como também dilemas 
sobre legitimidade política, representação democrática e o escopo de ação do TCU.

3 TERCEIRA PARTE: REFORMAS ADMINISTRATIVAS EM PERSPECTIVA 
INTERNACIONAL COMPARADA

No capítulo 17, Contexto e trajetórias de reforma e modernização do setor público 
na América Latina (1995-2019): dilemas e desafios, Violeta Pallavicini traça 
uma detalhada análise comparada acerca da implementação das mudanças, 
predominantemente baseadas nos princípios de NPM. O trabalho traz um panorama 
dos contextos políticos e econômicos de seis países (Argentina, Brasil, Chile, 
Colômbia, Costa Rica e México) na medida em que esses fatores foram importantes 
para o alcance e os resultados dos esforços reformistas da região. Os processos 
podem ser agrupados em duas categorias principais: amplos planos reformistas e 
programas de modernização. Embora as motivações tenham sido bastante similares, 
isto é, direcionadas ao aprimoramento da eficiência, ao fortalecimento da gestão 
financeira e à satisfação e confiança do cidadão, segundo a autora, os resultados 
ainda estão aquém do planejado e são ainda mais desafiadores no atual cenário de 
instabilidade política e, sobretudo, econômica da América Latina.

No capítulo 18, Os méritos da problem-solving sobre o powering: reformas de 
governança no Brasil e na Argentina, Katherine Bersch analisa comparativamente as 
estratégias reformistas desses países sob essas duas abordagens. Enquanto a primeira 
tem origem na tecnocracia e se fundamenta em mudanças de caráter incremental e 
longo prazo direcionadas à correção de problemas, a abordagem de empoderamento, 
normalmente, é proposta por políticos, com ênfase em mudanças rápidas e abrangentes, 
baseadas em modelos ideais e com perspectivas de curto prazo (mandato presidencial). 
A pesquisa realizou dezenas de entrevistas com dirigentes públicos dos dois países e a 
aplicação do método de rastreamento da trajetória (process tracing). Como resultado, 
a autora demonstra que a reforma do setor público do tipo resolução de problemas, 
a exemplo do Brasil, tende a ser mais efetiva e duradoura na medida em que ajustes 



Reformas do Estado no Brasil: trajetórias, inovações e desafios34 | 

contínuos beneficiam o aprendizado, e o incrementalismo torna a reforma mais 
perene, o que ajuda a preservar a autonomia burocrática, especialmente em ambientes 
institucionais frágeis.

O capítulo 19, Reformas administrativas e a qualidade da burocracia no Brasil e 
nos Estados Unidos, de Alexandre Gomide, Ana Karine Pereira e Raphael Machado, 
discute, com base na literatura, a extensão e o efeito das reformas gerencialistas no 
Brasil e nos Estados Unidos, e compara, a partir de dados obtidos por meio de survey, 
a percepção sobre a qualidade da burocracia dos dois países. Os autores concluem, 
com base em análise quantitativa, que a burocracia federal estadunidense se percebe 
mais profissional e autônoma em relação à sua congênere brasileira, e que houve 
melhor desempenho das organizações governamentais norte-americanas. Por fim, 
é sugerida uma questão relevante para uma agenda de pesquisa: o caminho para o 
melhor desempenho da gestão pública brasileira não estaria no aperfeiçoamento 
de seus atributos weberianos?

No capítulo 20, O Estado regulador na América Latina, Alketa Peci aborda o 
alcance da proliferação e as configurações dos modelos de agências reguladoras na 
América Latina, em diferentes áreas e setores da economia. Com base em indicadores 
de características institucionais das agências, como responsabilidades, autonomia, 
independência e accountability, o trabalho avalia as similaridades e distinções dessas 
dimensões do ponto de vista formal e de fato. O modelo da agência reguladora com 
perfil independente na região se justificou e se consolidou em um contexto de reformas 
liberais e abertura de mercados durante os anos 1990. Suas características, ao menos 
do ponto de vista formal, são próximas às experiências de países desenvolvidos, mesmo 
com diferentes vertentes políticas e considerando setores além da infraestrutura. 
Contudo, tais características vêm se afastando do modelo ideal, em decorrência das 
mudanças políticas mais recentes na região. Segundo a autora, em termos de resultados 
efetivos, as pesquisas da área sinalizam que as atuações desses órgãos geraram ganhos 
de eficiência dos setores regulados, porém não se traduziram numa distribuição justa 
desses ganhos e na atração de investimentos futuros, o que abre o debate sobre a 
pertinência e a revisão desse modelo para a América Latina.

A conclusão, intitulada Transformações contemporâneas no Estado brasileiro: 
macrorreformas ou inovações incrementais na era da governança?, de Pedro Cavalcante, 
apresenta um esforço de síntese dos principais resultados dos 25 anos de análise 
em diálogo com a literatura de implementação das reformas administrativas e 
de governança. Para tanto, o capítulo desenvolve uma reflexão sobre os achados 
dos capítulos deste livro de modo a demonstrar que os resultados das mudanças 
na administração pública brasileira, predominantemente, foram orientados por 
estratégias incrementais e graduais em detrimento à opção por reformas generalistas. 
Por fim, trata das limitações e contribuições do estudo para a academia e a prática 
governamental, como também para a agenda de pesquisa futura.
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