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O Brasil ainda vai ter um
SERVIÇO PÚBLICO ágil,
eficiente, eficaz e qualificado?
O Estado brasileiro é sinónimo de corrupção e nepotismo que proporcionam apenas
pobreza, desigualdade social a uma população que sofre desde os tempos da
colonização, não se fazendo nada que resulte em algo benéfico para o povo

[Hayrton Rodrigues do Prado Filho]

o ponto de vista político, o Brasil
iniciou seus tropeços quando em
1549 Tomé de Souza foi nomeado
governador geral e aportou em terras
brasileiras com o Regimento do

Governo, a primeira Constituição. Nesse documento,
não havia povo, pois os silvícolas que habitavam estas
paragens eram considerados um elemento estranho e
sempre que representavam perigo eram eliminados.
Dessa forma, a constituição do país precedeu à
sociedade, surgindo o Estado burocrático.

A Nação foi criada pelo Estado e não o contrário.
O poder político era exercido por um grupo social que

dominava a máquina política e administrativa e por
meio deste mecanismo exerciam o poder, com riqueza
e prestígio. Esse poder continuou A ser exercido não
para atender a uma classe específica, como
latifundiários, classe agrária ou burguesia, mas sim
passou a ser um estamento burocrático que o Brasil
herdou da formação do Estado português, desde a
época do descobrimento. Essa forma de poder
herdada dos portugueses chegou a uma forma de
gestão pública que continua até hoje que pode ser
chamada de patrimonialismo burocrático autoritário.

Mesmo com esforços dos diferentes governos, em
509 anos de história, o país não mudou em termos de
gestão pública nos diversos serviços oferecidos à
população. Como diz o professor do Departamento
de Finanças e Políticas Públicas da Escola de
Administração da Universidade Federal da Bahia,
Reginaldo Souza Santos, nas atuais circunstâncias há
espaço para se fazer algo decente no campo das
políticas públicas. Para tanto, é preciso romper com
um vício, com um paradigma e aprender uma lição.
"O vício está em preservar a cultura de proteção aos
aliados através de comportamentos ignominiosos,
escusos e imorais, ou seja, procurar compensar a
ajuda de aliados circunstanciais mediante favores que
implicam sempre em pesados ónus para o tesouro
público. O leitor pode compreender isso a partir do
sacrifício que é para um governante escolher os
ocupantes de cargos públicos ou quando tem que
eleger a empreiteira para executar uma grande obra.
Certamente que o sacrifício aqui não é caracterizado
pelo constrangimento em consagrar privilégio e
preservar o clientelismo, mas antes pelo fato de não
poder atender a todos na exata medida do desejo
inescrupuloso e insaciável de cada um. O paradigma
é a constatação do fato de o governante - quase sem
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exceções, imaginar que a legitimidade conseguida nas
urnas só pode ser preservada através de uma filosofia
de gestão que cultua e sublima o novo. Ou seja,
compreender que a legitimação/consagração da
governança é obtida a partir do instante em que o
governante injeta no imaginário das massas a sua
imagem de bem-feitor mediante a nova escola, o
novo hospital, a nova estrada de rodagem, etc. Pouco
importa os custos sociais desse comportamento; o
capital que se quer preservar e acumular é o de
governante. A dita continuidade administrativa pode
não ser tanto importante, em determinadas
circunstâncias, para a governança, mas pode ser um
bom instrumento para ajudar a ampliar a acumulação
de capital do governante antecessor. Por isso é
desinteressante e perigosa", escreve ele.

Diz ele ainda que a lição pode ser dada de um
ponto distante de Brasília e por isso mesmo
merecedora de atenção."Trata-se da cidade de
Amargosa, localizada na Região do Recôncavo Sul da
Bahia e distante 245 km de Salvador. Com uma
população de aproximadamente 30 mil habitantes e

com um mísero orçamento médio mensal de R$ 250
mil, a ex-Prefeita, a professora Iraci Borges da Silva
(PDT), foi capaz de governar o município de uma
forma exemplar e inovadora. A teoria que lhe
permitiu construir um modelo de gestão inovador foi
elaborada a partir da constatação do óbvio, ainda não
percebido pelos teóricos e práticos do assunto. Dada à
escassez relativa de recursos e a necessidade de
atender ao máximo as demandas da população, duas
decisões exemplares foram tomadas: uma no plano
político - romper com a cultura do nepotismo e do
clientelismo servil, reduzindo a corrupção a zero; e
outra no plano técnico - em vez de iniciar a gestão
procurando construir o novo e assim consolidar a
legitimidade obtida nas urnas, o governo constrói um
caminho mais simples (daí a novidade), menos
oneroso para os cofres públicos e mais eficaz do
ponto de vista dos interesses da população. Recuperar
e pôr em funcionamento o que a incompetência dizia
ser irrecuperável. A partir dessa compreensão, antes
de se contratar novos funcionários e deixar sem
função os existentes, fez-se a opção por um programa

Os consumidores se importam com o futuro do planeta.
Eles precisam saber que sua organização também está
tomando ações reais sobre as mudanças climáticas e
nós podemos ajudar a comprovar que sim.
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independentes sobre as chamadas
"declarações verdes", ajudando, assim,
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"A melhoria da gestão pública é tema cada
vez mais frequente nas agendas

governamentais de todo o mundo e o Brasil
alinha-se com esta tendência"

de valorização dos servidores e os fez trabalhar de
acordo com as suas aptidões e capacidade; antes de se
iniciar uma nova obra de calçamento ou
pavimentação de ruas, fez-se a opção por concluir a
que ficara inacabada na gestão anterior; antes de se
comprar um novo caminhão para a coleta do lixo da
cidade, fez-se a opção por recuperar o existente e
fazê-lo funcionar até o limite máximo de sua vida útil;
antes de se construir uma nova sala de aula e um
novo posto de saúde, fez-se a opção por recuperar e
pôr em condições de uso os já existentes. Assim
sendo, o novo só foi construído ou adquirido a partir
do instante em que o velho foi recuperado e passou a
ser útil à comunidade amargosense. Com isso, a
capacidade de produção do setor público municipal
aumentou expressivamente e a um custo social bem
mais baixo. Com a experiência de Amargosa, pode-se
concluir o seguinte: no Brasil, comprovadamente, o
baixo índice de oferta de bens e serviços públicos não
pode ser justificado pela escassez de recursos, mas
pelo mau gerenciamento da abundância relativa dos
mesmos. Bem que Amargosa poderia se transformar
em uma grande sala de aula para o reaprendizado dos
formuladores e executores de políticas públicas que
residem em Brasília".

Exemplos pontuais como este existem espalhados
pela Brasil afora. Contudo, como um política de
governo, ainda não há de concreto. Por isso, o atual
governo instituiu o ano de 2009 como o Ano Nacional
da Gestão Pública, estando em curso iniciativas com o
objetivo de aumentar a eficiência, a eficácia, a
efetividade, a qualidade da atuação do Estado e a
satisfação do cidadão."A melhoria da gestão pública é
tema cada vez mais frequente nas agendas
governamentais de todo o mundo e o Brasil alinha-se
com esta tendência", afirmou o secretário de Gestão
do Ministério do Planejamento, Marcelo Viana. Ele
acrescentou que no cenário nacional é cada vez mais
expressivo o número de manifestações na mídia e na
sociedade cobrando medidas de modernização.

No Ano da Gestão Pública, deverão ser objetos de
debate na sociedade duas iniciativas do Ministério do
Planejamento que estão em consulta pública: uma, de

minuta de decreto dispondo sobre a simplificação do
atendimento ao cidadão; outra, um anteprojeto de lei
regulamentando artigos da Constituição referentes a
contratos de desempenho institucional e reversão das
economias com despesas correntes para os órgãos e
entidades. A primeira medida servirá para reduzir a
burocracia, eliminando para a população a
necessidade de apresentar, a órgão ou entidade do
Poder Executivo Federal certidões ou outros
documentos expedidos por outro órgão ou entidade
do próprio Poder Executivo. A outra proposta
permitirá a concessão de mais autonomia e recursos
aos órgãos que se mostrarem capazes de conciliar
qualidade gerencial e gasto público eficiente na
consecução de suas metas, inclusive com a
possibilidade de transformar parcela desses bons
resultados em bonificação para os servidores. No
primeiro semestre de 2009, a Comissão de Juristas
instituída em 2008 pelo Planejamento deverá
apresentar propostas para subsidiar a elaboração de
nova Lei Orgânica da Administração Pública, que
posteriormente também será submetida à consulta
pública. Tais propostas têm por objetivo atualizar o
Decreto Lei n°. 200, em vigor há mais de 40 anos.

A Secretaria de Gestão apoiará ação na área de
Comércio Exterior. A Câmara de Comércio Exterior
(CAMEX) em parceria com a Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial (ABDI) está trabalhando
para implementar procedimentos de
desburocratização e simplificação dos processos de
trabalho em órgãos e entidades nas regiões de
fronteiras, portos e aeroportos.

O governo também mantém um site http://
www.gespublica.gov.br/, que procura unificar todos
os programas da Secretaria de Gestão voltados ao
desenvolvimento da gestão pública e
desburocratização. Igualmente, continua o Prémio
Nacional da Gestão Pública (PQGF), instituído em 3
de março de 1998, que foi uma das ações
estratégicas do Programa Nacional da Gestão
Pública e Desburocratização. Sua finalidade foi
destacar, reconhecer e premiar as organizações
públicas que comprovem alto desempenho
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institucional, com qualidade em gestão. Tem por base
o Modelo de Excelência em Gestão Pública, alinhado
com o estado da arte da gestão contemporânea.
Reconhecer por meio do Prêmio Nacional de Gestão
Pública significa destacar, dentre as organizações
participantes de um ciclo de premiação, aquelas que
evidenciam melhoria gerencial na direção da
inovação, da redução de custos, da qualidade dos
serviços e da satisfação do cidadão. E resultado de um
trabalho conjunto e integrado de diversos agentes —
organizações públicas e privadas, servidores públicos
e demais cidadãos — que, visualizando a
oportunidade de ganhos coletivos para o setor
público e para a sociedade, deram ao projeto
sustentação e legitimidade.

Importante conceituar o que é serviço público?
Ele é bastante diferente dos serviços comuns
prestados pelas empresas privadas ou pelos
prestadores autônomos, vez que está subordinado
coletivo, portanto, um interesse maior que o interesse
individual de cada cidadão. Assim, o Estado, por
critérios jurídicos, técnicos e econômicos, define e
estabelece quais os serviços deverão ser públicos ou

de utilidade pública, e ainda se estes serviços serão
prestados diretamente pela estrutura oficial ou se
serão delegados a terceiros.

Naturalmente, alguns serviços não poderão ser
delegados a terceiros pela sua complexidade ou
vinculação direta com a administração pública,
entretanto, outros tipos de serviços não devem ser
prestados diretamente e, por consequência, sempre
são transferidos à iniciativa privada, contudo,
obedecidas certas condições e normas. Os serviços
públicos, propriamente ditos, são aqueles prestados
diretamente à comunidade pela Administração depois
de definida a sua essencialidade e necessidade. Assim
são privativos do Poder Público, ou seja, só a
Administração Pública deve prestá-los: a preservação
da saúde pública e os serviços de polícia.

Outros serviços públicos, chamados de serviços de
utilidade pública, são aqueles que a Administração
Pública reconhece a sua conveniência para a
coletividade, prestando-os diretamente ou
delegando-os a terceiros, nas condições
regulamentadas e sob o seu controle. Por exemplo, o
transporte coletivo, a energia elétrica, o serviço de
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telecomunicações e o fornecimento de água. Os
serviços que são prestados individualmente a cada
cidadão, como, por exemplo, o fornecimento de água,
luz, telecomunicações etc, geralmente o são por
empresas privadas mediante concessão outorgada
pelo poder público e sob pagamento da tarifa
respectiva diretamente pelo usuário.

A cessação do pagamento desses serviços por
parte do usuário tem suscitado hesitações da
jurisprudência sobre a legalidade e legitimidade
da suspensão de seu fornecimento em face de
normas vigentes como o Código de Defesa do
Consumidor. Mas, importante, o prévio aviso da
suspensão não pode ser ignorado e é obrigatório
pela lei e, aliás, conforme tem entendido
pacificamente a jurisprudência.

A lei também define como essenciais alguns tipos
de serviços, que nem sempre são serviços públicos,
mas que, sendo essenciais à coletividade, poderão
sofrer alguns tipos de intervenção do poder público.
São serviços essenciais, assim definidos pela Lei n.°
7.783/89, os serviços de água, energia elétrica, gás,
combustíveis, saúde, distribuição de medicamentos e
alimentos, funerário, transporte coletivo, captação e
tratamento de esgoto, tráfego aéreo, compensação
bancária e outros.

Uma opinião interessante é do engenheiro de
produção e ex-coordenador de Planejamento do
Inmetro, Ricardo de Oliveira, para quem não
obstante, a questão da capacidade da administração
pública para atender e viabilizar os compromissos
assumidos passou praticamente ao largo das
discussões nas últimas campanhas eleitorais, em
todos os níveis. "É como se a máquina do Estado não
existisse ou, pelo menos, não desempenhasse
qualquer papel importante no sucesso ou fracasso
no atendimento dos compromissos de governo.
Portanto, bastaria colocar especialistas competentes
nos cargos chave e, naturalmente, todos os
problemas seriam resolvidos e suas soluções
implantadas. Ou, então, adota-se o pressuposto de
que a mobilização da campanha, a legitimidade dos
novos governantes e a ocupação da máquina pelos
militantes dos partidos vencedores são suficientes
para superar todas as restrições e colocar
automaticamente a administração pública a serviço
do governo. Para que haja alinhamento da
administração pública ao programa de governo, é
preciso que sejam criados incentivos e condições.
Neste sentido, é fundamental que empenhos e
resultados significativos sejam identificados,

reconhecidos e recompensados. É preciso que a
administração pública, à semelhança da iniciativa
privada, aprenda a distinguir os resultados e os
esforços excepcionais, incorporando definitivamente
a prática de tratar desigualmente as diferenças de
contribuição. Neste sentido, os órgãos e os servidores
públicos devem ser estimulados, através de
mecanismos de recompensa e reconhecimento, a
buscar princípios, modelos e posturas que
efetivamente agreguem valor, em termos da prestação
dos serviços à população. Atender melhor ao cidadão,
ampliar os serviços e a população servida, reduzir
custos e aumentar a produtividade são, portanto,
objetivos que não podem deixar de ser premiados".

Para ele, gerentes e servidores de instituições
públicas, como de quaisquer outras organizações,
são mobilizados por valores e regras que, se
adequadamente estabelecidos e conscientemente
assumidos, conduzem a comportamentos bastante
positivos. "Assim, duas coisas são aqui
indispensáveis. Primeiro, a explicitação e a aceitação
consciente, por governantes e servidores públicos,
de um conjunto de valores, princípios e modelos,
fundamentais para a prestação de serviços públicos
de qualidade e aos menores custos. Segundo, a
criação e implantação de mecanismos de
reconhecimento e recompensa aos comportamentos
e ações que - baseados nos referidos valores,
princípios e modelos - contribuam, de fato, para
uma administração pública efetiva, eficaz e eficiente.
Em última análise, busca-se a instalação de uma
espécie de ciclo virtuoso através do qual ações e
comportamentos que produzem resultados positivos
são reconhecidos, estimulados e, consequentemente,
reforçados. Para que esses objetivos sejam
alcançados, é fundamental a implantação efetiva do
profissionalismo na administração pública, em
termos tanto dos servidores, quanto das instituições.
Apesar de simples na sua enunciação, esta linha de
ação requer uma série de medidas e compromissos
bastante exigentes e complexos na sua implantação.
Dos funcionários públicos, a profissionalização
deverá requerer criatividade, empreendedorismo e,
acima de tudo, alinhamento ativo às diretrizes do
governo, independente de suas preferências políticas
pessoais, sem implicar evidentemente em
afastamento da ética que deve presidir o
comportamento do servidor público. Quanto às
instituições públicas, as exigências voltam-se para a
criação e implantação de condições internas que
promovam a profissionalização de seus quadros,
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estimulem a obtenção de altos desempenhos e
viabilizem a incorporação efetiva de
comportamentos criativos e empreendedores".

Segundo Oliveira, já quanto ao governo e aos
órgãos controladores, a profissionalização da
gestão pública representa igualmente um grande
desafio. "É altamente desejável a adoção, por parte
do governo e controladores, de uma postura
consistente com o alto desempenho desejado, o
que requer a adoção de formas de controles
menos burocráticas e mais voltadas para
resultados, sem desprezar evidentemente a lisura
dos processos e o adequado e honesto uso dos
recursos públicos. Neste sentido, tanto quanto em
relação ao pessoal, cabe ao governo e aos órgãos
controladores estimular e distinguir as instituições
de desempenho e comportamento exemplares, em
termos do cumprimento de suas missões e
atendimentos às políticas governamentais. Neste
contexto, uma questão muito delicada envolve as
relações entre os governos e os correspondentes
servidores públicos. Da mesma forma como o
servidor público deve assumir um comportamento

profissional em relação ao governo, respeitando e
atuando na implementação das prioridades dos
governantes eleitos, o inverso também é
verdadeiro. Ou seja, o governo tem igualmente que
assumir atitudes e definir medidas que assegurem e
signifiquem o fortalecimento da gestão e do
comportamento profissional na administração
pública, segundo o prisma de que o servidor
público, em última análise, é funcionário do estado
e não do governo. Neste caso, é fundamental que
os governos adotem uma visão de longo prazo,
visando a profissionalização da máquina pública e a
elevação consistente de seus padrões de
efetividade, eficácia e eficiência".

Enfim, todas estas discussões visam contribuir
para compreender o presente e responder aos
desafios do futuro no sentido de se construir um
estado brasileiro que represente e defenda o
conjunto da sociedade brasileira. E também de que
aqueles homens com visão de futuro e
inconformismo, ao assumirem o poder, ajam no
sentido da não preservação da herança
patrimonialista do estado brasileiro.
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