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PREFÁCIO

UMA VIAGEM REDONDA: POR QUE AINDA DISCUTIMOS O 
PLANO DIRETOR DA REFORMA DO APARELHO DO ESTADO 
25 ANOS DEPOIS?1

Fernando Luiz Abrucio2

A construção do Estado tem importantes marcos que geram impactos futuros sobre 
os atores, as instituições e o funcionamento da administração pública. O efeito 
de path dependence (dependência de trajetória) sobre os países e suas políticas 
públicas tem sido muito ressaltado pelo neoinstitucionalismo histórico (Pierson, 
2004; Capoccia e Kelemen, 2007). Diversas pesquisas empíricas dão suporte a essa 
conceituação, mas sempre fica a pergunta do quanto e de que maneira eventos 
críticos alteram o rumo dos governos seguintes, especialmente quando a meta é 
entender as consequências para múltiplas e amplas questões. Um caminho mais 
profícuo reside na compreensão de determinadas decisões governamentais e reformas 
como divisores de águas. Por esse ângulo, o fenômeno em tela afeta por muitos 
anos o debate público e diversos temas inter-relacionados, mas não explica nem 
determina toda a gama de ações e trilhas institucionais, embora continue sendo uma 
referência inegável que leva os atores a voltarem constantemente às suas proposições. 
Esse, com certeza, é o caso do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 
(PDRAE), projeto ambicioso lançado há 25 anos pelo ex-ministro Bresser-Pereira, 
que merecidamente é retomado por este livro.

Esta obra é uma ampla investigação sobre o Estado brasileiro, em suas diversas 
facetas, a qual analisa a relação de temas com o plano diretor. Reuniu-se um conjunto 
seleto de pesquisadores que produziram um riquíssimo retrato da trajetória recente 
da administração pública brasileira, particularmente no plano federal, inclusive 
utilizando-se de uma perspectiva comparada. Um esforço enorme como esse só 
pode ser realizado quando o objeto de estudo tem uma centralidade histórica 
evidente e, acima de tudo, continua despertando interesses que levam os estudiosos 
a fazer a viagem redonda que retorna ao passado para responder a perguntas do 
presente e do futuro. 

1. DOI: http://dx.doi.org/ 10.38116/978-65-5635-012-7pref
2. Professor de gestão e políticas públicas na Fundação Getulio Vargas (FGV).
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Qualquer que seja a avaliação que se tenha, o plano diretor foi de fato um 
grande divisor de águas e, em muitos casos, ainda é uma fonte de inspiração 
para quem quer entender não só as trilhas recentes das políticas públicas e de 
gestão pública no Brasil, mas também reformular as perguntas e as estratégias 
de aperfeiçoamento do aparelho estatal brasileiro. Mesmo naqueles pontos em 
que o PDRAE tem pouco impacto ou quando sua atuação não foi a fonte mais 
positiva de transformação, a analogia com seu modelo sistêmico gera um espelho 
comparativo heurístico bastante eficaz no entendimento dos caminhos que foram 
adotados em cada temática.  

O cômputo final do livro é extremamente positivo, mesmo que se possa 
discordar aqui e acolá de premissas analíticas, formas de explicação da realidade 
empírica e consequências normativas retiradas da pesquisa. É muito difícil encontrar 
uma única conclusão de investigação tão extensa quanto cuidadosa da realidade. 
Mais do que isso, vale olhar para cada capítulo e verificar achados importantíssimos 
para questões específicas, como o papel do Estado no combate à desigualdade, a 
organização da administração pública brasileira, o funcionamento de políticas sociais 
no federalismo brasileiro, a trajetória da participação social e da transparência, o 
desenvolvimento e contradições das agências reguladoras, para citar alguns dos 
vários temas ampla e competentemente explorados nesta obra. 

De todo modo, há uma ideia final que unifica o conjunto das investigações: a 
trajetória da administração pública federal posterior ao PDRAE foi caleidoscópica, isto 
é, houve vários caminhos e influências que impactaram os diversos temas analisados. 
Por meio dessa conclusão analítica, o sentido do conceito de reforma do Estado ganha 
um formato incremental no que diz respeito ao desenvolvimento de cada questão ao 
longo do tempo, como vários autores aqui ressaltaram, em especial a conclusão do 
trabalho. Há algo, contudo, que precisa ser mais ressaltado: diversas pesquisas deste 
livro desmistificam a visão de um projeto único capaz de organizar todas as dimensões 
governamentais em um país tão complexo como o Brasil, que passou por diversas 
transformações desde o início da sua redemocratização. Ao final da leitura dos capítulos, 
constata-se, claramente, que a reforma do Estado só pode ser entendida de forma plural, 
com vários processos intercruzados, e nunca no singular. 

A perspectiva mais incrementalista e pluralista (vários caminhos e influências) 
do processo recente de reforma no Brasil, portanto, é uma das grandes marcas 
positivas do livro, e tal conclusão deveria orientar a pesquisa futura sobre esse 
tema. A essa abordagem deveria ser acrescentada uma crítica mais forte à concepção 
maximalista presente hegemonicamente nos estudos acerca do reformismo da 
administração pública no mundo e na experiência brasileira. Em outras palavras, o 
maximalismo é uma perspectiva que busca um sentido global e supõe um alcance 
imenso das propostas reformistas, algo que Caiden (1991) mostrou ser impossível 
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de se obter, de modo que o próprio referencial analítico deveria se adaptar e ser 
mais parcimonioso em relação às ambições de processos de reforma. 

No lugar do maximalismo analítico, deveria-se adotar uma visão que se 
oriente por quatro princípios: adoção de uma lente mais modesta quanto às 
possibilidades de mudança geradas por uma reforma; compreensão do papel 
central do contexto de origem em cada processo reformista; abrangência quanto 
ao significado de sucesso e alcance das propostas de transformação do Estado; 
e, por último, entendimento das razões da viagem redonda a certos marcos 
históricos. Essa perspectiva poderia ser um farol para análises futuras de reforma 
do Estado no Brasil.

Será usada essa chave de leitura, de agora em diante, para marcar a contribuição 
específica deste prefácio ao bem-sucedido resultado desta obra coletiva. O argumento 
aqui se divide em quatro partes, sinteticamente desenvolvidas. Analisa-se inicialmente 
o sentido histórico do plano diretor, depois o alcance que sua proposta reformista 
conseguiu efetivamente ter, chegando então aos resultados obtidos para, como 
conclusão, mostrar de que maneira o PDRAE e suas lições ainda podem ser uma 
referência fundamental ao debate contemporâneo da reforma do Estado. 

A fim de se entender o contexto no qual se desenvolveu o plano diretor, é 
preciso, primeiro, levar em conta as realidades internacional e nacional do momento. 
No plano externo, o mundo estava saindo da Guerra Fria, entusiasmado com a 
combinação entre democracia liberal e capitalismo (artigo O Fim da História, de 
Francis Fukuyama), bem como com o processo de globalização, após a criação 
da Organização Mundial do Comércio (OMC), e com a crença de que haveria 
lições internacionais que caberiam em todo lugar. Esse antecedente foi temperado, 
ao longo da produção, discussão e implementação das primeiras ações do então 
Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (Mare), pelo ambiente 
da chamada Terceira Via, ideário elaborado por Tony Blair e apoiado por vários 
governantes, entre eles o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) e o seu 
então ministro Bresser-Pereira (pelo menos naquela quadra da história). Tratava-se 
de um projeto que buscava ser uma alternativa ao neoliberalismo e ao socialismo, 
e mesmo ao keynesianismo do pós-guerra. 

Vale contextualizar essa visão de mundo porque muitas vezes se imagina 
que o plano diretor teve como parâmetro internacional um modelo de puro 
gerencialismo, tal qual nas origens do governo Margaret Thatcher, em particular. 
Não me parece que isso seja verdadeiro historicamente, e nem seus autores 
intelectuais concordam com essa classificação. Na metade dos anos 1990, o debate 
da reforma da gestão pública na Grã-Bretanha era uma combinação de medidas 
gerencialistas (foco na eficiência e no contribuinte como suporte de legitimidade), 
consumeristas (referente à qualidade dos serviços públicos e orientando-se pela 
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ótica dos consumidores-usuários) e, ainda de forma embrionária, de questões 
vinculadas à participação maior dos cidadãos na lógica da administração pública 
(Abrucio, 1998), embora o modelo pós-New Public Management (NPM), ao 
estilo da Nova Governança Pública, só ganhasse mais força na década seguinte. 
As propostas de Bresser-Pereira captavam um pouco de cada uma dessas linhas, 
em uma combinação que dependeu muito do cenário nacional brasileiro. 

Reforce-se aqui que houve muitas estratégias e tipos de reformismo do Estado, 
com resultados muito distintos, a despeito de terem todos, em alguma medida, 
influência das ideias da NPM (Pollitt e Bouckaert, 2017). Exemplo interessante são 
os casos da Nova Zelândia e da Austrália, onde houve alternância de poder entre a 
direita e a esquerda entre os anos 1980 e 2000, e, mesmo assim, ocorreu um processo 
contínuo e incremental de reformas, as quais implementaram, ao mesmo tempo, 
privatizações, gestão por resultados, aumento dos mecanismos participativos e da 
accountability das políticas públicas e elevação expressiva dos gastos sociais. 

A situação brasileira no momento da criação do plano diretor tinha três 
referências orientadoras básicas: a redemocratização do país, a proposta de ampliação 
dos direitos sociais e das políticas públicas de Welfare, e um diagnóstico de que era 
preciso mudar o modelo que dera suporte ao Estado nacional-desenvolvimentista. 
Nesse sentido, os dois grandes marcos daquele período foram a Constituição 
Federal de 1988 (CF/1988) e o Plano Real, cujo impacto é mais similar ao sentido 
de critical juncture (conjuntura crítica) dos neoinstitucionalistas históricos que ao 
próprio plano diretor, entendido aqui mais como um divisor de águas no debate e 
na prática da administração pública posterior, com consequências até hoje a respeito 
da forma como acadêmicos e gestores se veem ou avaliam os resultados do Estado 
brasileiro. Assim, o PDRAE foi bastante influenciado por esses eventos críticos, 
que moldaram muitas de suas ações e delimitaram vários de seus propósitos.  

No caso da CF/1988, havia dois fluxos incorporados às propostas do plano 
diretor: a preocupação com a transparência e a democratização das políticas 
públicas, e o propósito explícito de reforçar o modelo de Welfare criado pelos 
constituintes. Havia, no entanto, uma crítica muito forte ao modelo constitucional 
da administração pública, caracterizado como retrocesso burocrático, por ter 
aumentado o engessamento das regras organizacionais e da gestão de pessoal. 
A influência do Plano Real foi em outra linha, vinculada ao redimensionamento 
dos papéis do Estado e à temática fiscal. O PDRAE procurou conciliar essas 
preocupações em torno de um novo paradigma de gestão, chamado de administração 
pública gerencial. O sucesso dessa combinação dependeu muito do lugar estratégico 
do Mare no governo FHC.

Além desses marcos mais gerais, o entendimento do plano diretor passa 
também pela compreensão de seu contexto em um plano mais micro, traçando 
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os aspectos mais próximos que o afetaram. O primeiro ponto a destacar tem 
a ver com o perfil político-intelectual de Bresser-Pereira, que, ao longo de sua 
trajetória, sempre procurou conciliar a carreira acadêmica com a intervenção 
política (além de uma longa experiência gerencial no setor privado). Recorde-se 
que, antes de participar do governo FHC, ele trabalhara com o ex-governador 
Franco Montoro em São Paulo e fora ministro da Fazenda do ex-presidente José 
Sarney. Por onde passou, Bresser sempre foi um construtor de instituições, que 
apresentava propostas amplas e sistêmicas de reforma e buscava montar equipes de 
trabalho engajadas em processos de mudança (Loureiro e Abrucio, 2004), sendo 
essa a linha de trabalho em sua experiência no Mare. A apresentação de um white 
paper tão ambicioso como o PDRAE é o corolário desse tipo de liderança. O fato 
é que o tipo de reformismo proposto tem bastante relação com as características 
de atuação pública de seu propositor, de modo que é possível também intitular 
esse processo de Reforma Bresser. 

Na busca da genealogia do plano diretor, cabe lembrar os aspectos mais imediatos 
que estiveram presentes na sua elaboração. Quando Bresser-Pereira foi escolhido 
ministro, ele buscou fazer três coisas fundamentais: informar-se sobre a situação 
da administração pública federal, conhecer o que de melhor se fazia no mundo à 
época e montar uma equipe com múltiplas origens e competências. Em relação ao 
primeiro ponto, além de conversas com especialistas, Bresser utilizou muito um 
amplo diagnóstico que havia sido publicado no governo Itamar Franco pela Escola 
Nacional de Administração Pública (Enap), chamado Estrutura e Organização do 
Poder Executivo (Andrade e Jaccoud, 1993). Dos vários aspectos analisados por esse 
livro, Bresser fixou-se, fundamentalmente, em dois: a administração pública federal 
tinha sido desorganizada fortemente pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello – e, 
portanto, seria preciso gastar uma enorme energia para reorganizá-la – e teria havido 
muitos excessos burocratizantes na CF/1988. 

Além dessa fonte, Bresser buscou informações a respeito das reformas em outros 
países, especialmente no mundo anglo-saxão, dialogando com vertentes da NPM, 
com predomínio maior, à época, da visão mais consumerista. Vale ressaltar que 
Bresser-Pereira procurou em todo o período ministerial fazer viagens internacionais, 
conversando com acadêmicos e gestores, levando suas ideias e procurando inovações 
gerenciais. No plano latino-americano, ele foi responsável pela reconstrução do 
Conselho Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento (CLAD), 
instituição multilateral que era pouco influente naquele momento (meados dos 
anos 1990), e se tornou, a partir de então, um importante fórum de debate sobre 
a reforma do Estado na região. 

A organização do Mare finalizou-se com a composição de uma equipe plural 
e engajada na proposta de reforma. Bresser trouxe pessoas da Academia, outras que 
tinham trabalhado em governos locais – incluindo governos petistas –, e as mesclou 
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com membros da burocracia federal. Além do preparo técnico para pensar um 
projeto amplo de reformulação da administração pública, essa combinação permitiu 
atuar em várias frentes: fortalecimento da Enap como escola de formação e centro 
de excelência na reflexão sobre gestão pública; reconstrução da máquina pública, 
uma vez que havia selecionado funcionários públicos que a conheciam bem e 
ajudaram o ministério a repensar carreiras de Estado; e a abertura de várias frentes 
de diálogo com outras agendas. É importante lembrar o debate que Bresser fez 
com Tarso Genro, que fora prefeito petista em Porto Alegre, em torno dos direitos 
republicanos que deveriam se orientar para além da lógica econômica, mostrando 
que o debate da reforma ia além de temáticas meramente gerencialistas. 

O mapa do contexto passa decisivamente pela demarcação do lugar do Mare 
dentro do gabinete presidencial de FHC. Bresser tentou criar um projeto sistêmico 
e amplo que congregasse preocupações com gestão, políticas públicas e redesenho 
econômico do Estado. Isso fica claro não apenas nas suas ideias expressas, mas 
também porque ele buscou ganhar um maior espaço político no governo e aumentar 
seu poder de influência. Naquilo que conseguiu fazer com efeito transversal e 
consensual, como a reconstrução da máquina pública federal, obteve força e apoio. 
Nos pontos em que agiu em conjunto ou reforçando posições de outras áreas ou 
na agenda fiscalista, conseguiu emplacar medidas importantes. No entanto, seu 
projeto de tornar o plano diretor uma espécie de white paper ordenador do conjunto 
da reforma do Estado teve pouca efetividade, visto que havia uma agenda múltipla 
reformista, com disputas entre várias áreas, mas com predomínio da visão da equipe 
econômica (Rezende, 2002; Martins, 2004; Abrucio, 2007). 

Para terminar a reconstrução do contexto no qual foi realizado o plano 
diretor, é fundamental ressaltar o seu caráter singular na história das reformas 
administrativas no Brasil. Tratou-se da primeira proposta ampla de reforma – na 
mesma linha do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP) e do 
Decreto-Lei no 200 – confeccionada em um ambiente plenamente democrático. 
Isso levou Bresser-Pereira a dialogar com atores de diversos campos (políticos, 
burocratas, acadêmicos e mídia) e a alterar vários pontos do PDRAE ao longo de 
sua produção, e, especialmente, quando parte de suas propostas se transformou 
em uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) – a de no 19 –, o debate foi 
bastante intenso. É bem verdade que a criação das chamadas organizações sociais 
(OS) foi feita por medida provisória, mas a explicação aqui tem mais a ver com a 
derrota do Mare dentro do governo que com uma estratégia top-down de mudança. 

Vale reforçar o método bresseriano de construir seu reformismo: Bresser viajou 
o Brasil e alguns países, nos ambientes mais variados e nem sempre com público 
favorável a ele, para divulgar e tentar espalhar suas ideias. Foi um caixeiro-viajante 
do plano diretor e, com isso, ampliou o debate acerca da questão da gestão pública 
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no Brasil, como não se fazia há muito tempo. Por isso que Bresser ficou descontente 
com o processo decisório das OS. De todo modo, essa maneira de pensar a reforma 
teve mais impacto que algumas das medidas em si, como será visto adiante.

Desenhado o contexto reformista, é essencial entender o sentido e o alcance 
do plano diretor como uma proposta ampla e, mais importante, sistêmica de se 
pensar a reforma do Estado. Possuía um modelo geral que buscava equilibrar o 
papel do Estado, da sociedade civil e do mercado, na linha da crença dos autores 
da Terceira Via da época, especialmente os textos dos sociólogos Anthony Giddens 
e Claus Offe (Giddens, 1998; Offe, 1999). Com base nessa visão, a Reforma 
Bresser misturava ideários presentes em outras agendas (democrática, social e 
econômica) com um modelo de gestão que combinava formas de profissionalização 
da burocracia com uma concepção e instrumentos mais próximos de uma 
NPM híbrida de gerencialismo e consumerismo, ao qual se somava uma forte 
preocupação republicana com o lugar dos cidadãos na esfera pública – não por 
acaso seu livro, que resumiu toda a experiência no Mare, chamou-se Reforma do 
Estado para a Cidadania (Bresser-Pereira, 1998), e o primeiro grande trabalho 
que Bresser organizou após a sua experiência no ministério foi o livro La 
Responsabilización en la Nueva Gestión Pública Latinoamerica (CLAD, 2000), 
em parceria com Nuria Cunill Grau, voltado a compatibilizar várias formas de 
accountability, entre elas o controle social.

Entre o ideário e a prática de qualquer reforma há, sempre, variações na 
prioridade e na capacidade de implementação. Classificar o plano diretor como um 
mero mimetismo de reformas gerencialistas – apesar de o nome gerencial ter sido 
adotado pelo próprio Bresser – não condiz com as ideias inscritas no documento e 
no processo reformista que efetivamente ocorreu. Algumas propostas, entretanto, 
tiveram primazia, seja por escolha estratégica, seja por conta do jogo político.

A Reforma Bresser teve um lugar central na reconstrução da administração 
pública federal brasileira, que havia sido destruída pelo governo Collor e precisava ser 
preparada para dar conta de seu funcionamento e funções derivadas, em boa parte, 
do desenho que a CF/1988 reservou à União. Ela deveria ter um papel maior na 
indução e no apoio à expansão descentralizada de políticas sociais e ao combate às 
desigualdades regionais (Arretche, 2012), bem como precisaria ser mais transparente 
e organizada do ponto de vista das contas públicas. O Mare foi a peça-chave nesse 
processo, por meio da melhora das informações governamentais e sua publicização. 
Além disso, reorganizou toda a estrutura de pessoal em três aspectos. O primeiro  
refere-se a problemas na folha de pagamento, com medidas administrativas e propostas 
de reforma constitucional, incorporadas na Emenda Constitucional no 19. O segundo 
foi a expansão dos processos de formação e capacitação do funcionalismo público; e o 
terceiro foi o foco dado às carreiras de Estado, em especial, mas não só, a de especialista 
em políticas públicas e gestão governamental, que foi revigorada e expandida, tendo 
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sido posteriormente muito importante em atividades de formulação e reflexão a 
respeito das políticas públicas federais.

O destaque que teve a reconstrução da burocracia federal, como estrutura 
organizacional e de pessoal, no plano diretor revela um certo paradoxo com a visão 
“etapista” presente no documento, que afirmava existir uma evolução histórica 
que vai do patrimonialismo, passa pela administração burocrática e chega ao 
modelo contemporâneo, que seria o gerencial. O esquema etapista não capta a 
complexidade da administração pública e muito menos as especificidades nacionais. 
É preciso realçar, contudo, que o PDRAE tinha uma forte preocupação com a 
profissionalização da alta burocracia, marcada na proposta como o núcleo estratégico 
do Estado. Essa ideia, com seus acertos e insuficiências, teve impacto na maneira 
como o Executivo federal se organizou e se expandiu nos últimos vinte anos. 

O plano diretor concentrou-se, basicamente, em duas grandes mudanças no 
modelo administrativo. A primeira diz respeito à gestão por resultados, e a segunda, 
à flexibilização organizacional e na política de pessoal. Ambas as ideias organizaram 
as propostas formais de mudança institucional e de cultura administrativa provindas 
da Reforma Bresser.

A mais bem-sucedida delas foi a proposição de gestão por resultados, não tanto 
porque houve uma alteração imediata na organização da administração pública 
federal, reduzindo todos os burocratismos e excessos de procedimento que, diga-se 
de passagem, ainda persistem – alguns foram até reforçados nos últimos anos pelos 
órgãos de controle. Mesmo sem revolucionar o Estado brasileiro, o plano diretor foi 
importante disseminador de instrumentos de gestão por resultados em todos os níveis 
de governo e em várias políticas públicas, em aspectos como monitoramento, avaliação, 
planejamento estratégico e, em menor medida, mecanismos de contratualização. 

A lógica da gestão por resultados já aparecia em outras agendas e não houve 
nenhuma reforma que tenha unificado todos os comportamentos no Estado 
brasileiro, mas a Reforma Bresser teve um impacto relevante, uma vez que foi capaz 
de formar e/ou influenciar profissionais que levaram essas ideias adiante. Isso ocorreu 
nas carreiras que foram revigoradas, nos cursos dados na Enap para milhares 
de servidores públicos, naqueles dirigentes públicos federais que participaram de 
debates com os membros do Mare (incluindo o próprio ministro) e, com destaque, 
em lideranças político-burocráticas de governos subnacionais, especialmente nos 
governos estaduais, sendo que muitos deles migraram para a atuação na esfera 
estadual depois de ter trabalhado no plano federal durante o período FHC (Abrucio 
e Gaetani, 2008). Vale lembrar que, em políticas federais posteriores que utilizaram 
intensamente mecanismos de monitoramento e avaliação, como oBolsa Família, 
havia um contingente expressivo de gestores formados sob a cultura do plano diretor.
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Situação bem diferente se deu no tema da flexibilização gerencial, pois sua 
implementação não logrou muito sucesso no plano organizacional. As agências 
executivas não foram adiante, principalmente porque o então Ministério da Fazenda 
não aceitou dar maior autonomia a parcelas da administração pública, visto que 
temia perder o controle fiscal em meio a esse processo (Rezende, 2002). As agências 
reguladoras tiveram igualmente uma trajetória diferente da pensada no plano diretor, e 
se expandiram para áreas não imaginadas inicialmente, por conta de uma combinação 
de isomorfismo organizacional com pressões do sistema político. O único instrumento 
que seguiu o modelo inicial foram as OS, embora tenham sido aprovadas  no fim da 
gestão de Bresser-Pereira, e não pela forma jurídica que ele desejava. 

As OS, no entanto, não tiveram o alcance imaginado no plano diretor. 
No plano federal, elas se concentraram em pouquíssimos setores, com destaque para 
a ciência e tecnologia, gerando um modelo bem-sucedido, mas não disseminado. 
Vale frisar que elas também sofreram resistências grandes internamente no governo 
FHC, tanto da equipe econômica como da área jurídica. Além disso, foram objeto 
de Ação Direta de Constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal (STF), criando 
uma insegurança jurídica por muitos anos. 

Foi no nível subnacional, especialmente nos estados, que as OS tiveram maior 
sorte, com a expansão em áreas como saúde e cultura. Há exemplos de sucesso gerencial 
nesse campo, que quase sempre dependeram da combinação de três elementos: 
forte capacidade estatal de formulação da política e regulação do funcionamento 
das entidades; modelos de contratualização bem definidos em termos de lógica de 
resultados e accountability; e existência de grupos capazes de assumir com competência 
e lisura a gestão das OS. A coexistência desses três fatores não tem sido tão comum 
na Federação brasileira, de modo que a proliferação desse modelo foi muito grande na 
primeira década do século XXI, e arrefeceu nos últimos anos. De todo modo, há 
experiências exitosas, como a realizada pelo governo paulista, embora não se saiba se 
e como as condições existentes no estado de São Paulo podem ser reproduzidas em 
outros lugares. Em todo caso, ter um pluralismo institucional pode ser interessante 
para customizar soluções organizacionais no setor público, sem adotar a suposição de 
que haverá um formato mágico capaz de funcionar em todo o país e do mesmo modo.

Os estudos internacionais revelam que esse formato público não estatal 
assumido pelas OS pode dar certo em alguns setores e em determinados lugares, 
porém não há evidência empírica de que esse desenho organizacional possa 
substituir de forma maciça a provisão de equipamentos públicos – o melhor é 
mudar a forma de funcionamento das organizações estatais. O exemplo americano 
das Charter Schools vai nessa linha: há bons casos de sucesso, como em Nova York; 
todavia, essas escolas não se transformaram no paradigma dominante, pois não têm 
tido efetividade em larga escala para assumir tal posição (Mehta, 2013).
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Se a flexibilização gerencial não garante, por si só, a qualidade da gestão 
pública, é importante frisar que houve um retrocesso nos últimos anos em 
relação ao plano diretor: o crescimento da lógica do controle, que reduziu a 
autonomia responsável dos gestores e dirigentes públicos. O paradoxo aqui é que 
os controladores começaram a atuar, na visão deles, segundo a lógica dos resultados, 
mas produzindo duas anomalias institucionais: são eles que, em geral, definem 
as métricas, e não o sistema político e/ou os técnicos com mandato derivado dos 
eleitos, o que gera um ciclo vicioso de legitimidade; e, além disso, a forma pela 
qual os controladores têm buscado definir e mensurar resultados leva à produção 
de mais padronizações e procedimentos, dando pouco espaço para a customização 
necessária da resolução dos problemas de políticas públicas.  

O fracasso maior no modelo de flexibilização gerencial ocorreu na gestão de 
pessoas. Embora a Emenda Constitucional no 19 tenha aprovado a demissão por 
insuficiência de desempenho, ela nunca foi regulamentada. O pior aconteceu na 
proposta de criação de uma nova categoria jurídica, a do emprego público, que foi 
aprovada pelo Congresso Nacional, mas considerada inconstitucional pelo STF 
por conta de vício de origem no processo legislativo. Assim, o modelo de 1988, 
engessado ainda mais pelo Regime Jurídico Único aprovado em 1990, continua 
vigorando 25 anos depois do plano diretor. Nesse caso, o Brasil nada contra a 
corrente da experiência internacional e, de fato, o campo da gestão de pessoas é 
um dos mais atrasados no Estado brasileiro.

O alcance efetivo do plano diretor foi menor que o propugnado originalmente 
por Bresser-Pereira. O conflito com a visão fiscalista hegemônica, a existência de 
outras agendas paralelas de reforma do Estado em vários setores e as resistências 
políticas, tanto corporativistas como de grupos fisiológicos do Congresso Nacional, 
explicam boa parte desse processo. A crença, contudo, em um modelo de reforma 
que influencie diretamente um conjunto tão grande de mudanças que ocorreram no 
país em 25 anos – e nem se falou neste livro do âmbito subnacional –, especialmente 
levando-se em conta a expansão das temáticas da democratização, do crescimento 
do Welfare e de questões mais recentes, como a do uso da tecnologia da informação, 
não parece ser uma hipótese crível. 

Mais do que exigir um modelo maximalista de reformismo, tão difícil de 
se realizar quanto desnecessário, melhor é pensar em duas outras caracterizações 
para um plano ambicioso de reforma do Estado. A primeira é que uma visão 
sistêmica pode ser boa se garantir um bom espaço para a definição de estratégias 
setoriais, heterogêneas por natureza. Um dos grandes problemas da visão da NPM 
era centrar-se demais na gestão pública, deixando de lado as especificidades das 
políticas públicas, o que gerou muitas vezes um padrão uniformizador equivocado. 
Uma combinação adequada entre gestão e políticas públicas, somada à dimensão 
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política, é o desafio do Estado contemporâneo, como tem argumentado a literatura 
da governança pública (Peters e Pierre, 2016). Em outras palavras, white papers 
devem trazer orientações abertas ao debate público e à customização setorial e 
nas políticas públicas.

Para fugir da visão maximalista de reformas, é preciso, como segunda 
caracterização, pensar o reformismo como uma obra em construção também 
no plano das ideias. Isso exige atuar mais na sua dimensão formativa com os 
profissionais e outros stakeholders, bem como na discussão acadêmica sobre as 
reformas. Nesse sentido, o plano diretor foi extremamente bem-sucedido. O impulso 
gerado por ele no crescimento da literatura e nos congressos da área foi muito 
grande, incluindo aí, como já dito, o efeito que a liderança de Bresser teve no 
plano regional com sua ação em prol da reconstrução do CLAD. O que se vê neste 
livro é o amadurecimento da reflexão sobre o tema no Brasil, com vários autores 
que são, concordando ou não, herdeiros do debate do plano diretor, como bem 
exemplificam os próprios organizadores do livro. 

O balanço dos resultados e da influência do plano diretor em amplas áreas 
governamentais é muito bem feito por este livro, restando, porém, a pergunta: por 
que 25 anos depois há um retorno a um projeto importantíssimo que não logrou 
alcançar as amplas mudanças no Estado que queria realizar? Uma parte da resposta 
está no fato de que a Reforma Bresser foi um divisor de águas por ter gerado um 
quadro normativo utilizado por gestores e dirigentes públicos como uma das fontes 
principais de debate e decisão nas últimas duas décadas. Essa referência não foi a 
única e nem sempre houve concordância com seus balizamentos. Uma perspectiva 
sistêmica como a do PDRAE não responde a todos os problemas de gestão, mas a 
fragmentação maior dos temas e da agenda em uma organização tão complexa como 
a administração pública brasileira (e, dentro dela, a federal) gera uma demanda 
por algum tipo de visão integradora, mesmo que essa precise ser completada pela 
especificidade das dinâmicas setoriais. 

A falta de uma visão integradora, construída sob o ambiente democrático do 
debate e do dissenso, que traga uma proposta construtivista e, por que não dizer, 
otimista de melhoria do aparato estatal, eis o cenário em que estamos atualmente. 
A viagem redonda para o plano diretor é buscar os aprendizados de sua história e 
da trajetória posterior da administração pública brasileira com o intuito de propor 
medidas que apontem um rumo à gestão pública do país, para que a próxima geração 
de policy makers não se veja órfã de referências. Como seria uma nova Reforma 
Bresser nos dias atuais? Essa grande questão, estratégica para o Estado brasileiro, 
deve ser a próxima obra a ser construída, não só do ponto de vista intelectual, mas 
principalmente da política. Uma tarefa tão grandiosa como essa é fundamental 
porque os cidadãos brasileiros do presente e do futuro possuem o direito de ter 
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um Estado mais eficiente, efetivo, democrático e voltado ao combate das diversas 
desigualdades que marcam o Brasil.
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