
QUE HA EM COMUM ENTRE VALEKY GISCARD
d'Estaing, político de centro-direita que presidiu a Fran-
ça de 1974 a 1981; Dominique de Villepin, diplomata de
carreira que foi primeiro-ministro francês entre 2005
e 2007; e Pascal Lamy, o diretor-geral da Organização
Mundial do Comércio? Os três cursaram a École Natio-
nale d'Administration, ou simplesmente ENA, principal
centro de formação de servidores públicos da França.
Jacques Chirac, outro ex-presidente, também passou
por lá, assim como seis primeiros-ministros, desde que
o general Charles de Gaulle fundou a escola, em 1945,
como parte do esforço de reconstrução do Estado fran-
cês, ao final da Segunda Guerra. Desde os anos 60, uma
centena de funcionários públicos brasileiros já estudou
no centro de formação francês. A aproximação, no en-
tanto, deve ganhar novo impulso neste mês, quando o
governo de Santa Catarina inaugura, em Florianópo-
lis, uma escola de administração pública filiada à ENA.

Por meio de um convênio firmado com a Escola
Superior de Administração e Gerência (Esag), a ENA vai
transferir tecnologia de ensino para o estado. A ambição
do governo catarinense é que, no futuro, Florianópolis
se torne o grande centro de formação de servidores pú-
blicos do país. "Queremos que a ENA Brasil seja uma es-
cola brasileira em Santa Catarina", afirma Vinícius Lum-
mertz, secretário estadual de Articulação Internacional.

"É uma escola de um padrão acadêmico excelen-
te, com professores e alunos de primeiríssima linha",
afirma Deborah Stern Vieitas, atual presidente do Ban-
co Caixa Geral Brasil (subsidiária do grupo português
Caixa Geral de Depósitos), que freqüentou um curso de
dois anos da ENA no início dos anos 80. "A contribui-
ção do método de formação da ENA para a nossa reali-
dade será a de formar pessoas voltadas para as ques-
tões da atualidade dentro da administração pública."

A ENA tem uma especificidade, que é a formação
de altos funcionários, a elite da carreira pública. "Nesse
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particular, o Brasil é muito carente", afirma Fernando
Teixeira Mendes, outro ex-aluno da ENA que trabalhou
em órgãos públicos, como a Agência Nacional do Petró-
leo. "Diariamente vemos escândalos e desvios de recur-
sos por conta, principalmente, das indicações políticas,
que prevalecem nos cargos mais altos. Mas existe a opção
da profissionalização ao estilo francês, que tem apresen-
tado resultados muito bons." Na França, as altas funções
públicas são em grande parte preenchidas por funcio-
nários que ingressam no serviço público pela ENA.
Isso lhes proporciona a garantia de uma carreira inte-
ressante e bem remunerada. "Ninguém fica rico no ser-
viço público francês, mas vive-se bem", afirma Mendes.

A escola francesa de administração dá pouca ên-
fase às aulas teóricas. O que faz a diferença é a tradição
da ENA em estudos de caso, uma adaptação para a ad-

ministração pública de uma prática que nasceu na ges-
tão privada, em Harvard. A idéia é confrontar os alunos
com problemas práticos, já enfrentados por administra-
ções reais, de onde se tiram lições. Temas já explorados
na França vão da regulamentação da pesca à gestão da
crise nos Bálcãs. Naturalmente, é preciso adaptá-los às
realidades de cada país que adota o método. "Auxiliamos
na elaboração dos estudos de caso, mas não vendemos
modelos prontos", disse a Época NEGÓCIOS Philippe
Bastelica, diretor de relações internacionais da ENA.

Segundo Deborah Vieitas, o maior atrativo do
método da escola francesa para um país carente de ser-
vidores públicos qualificados como o Brasil é justamente
o fato de seus cursos não serem acadêmicos, mas volta-
dos à solução de problemas práticos. Do posicionamen-
to do país em relação ao enriquecimento de urânio às



questões jurídicas relativas ao uso
das águas. "Se já existisse uma ENA
nacional, a exploração de petróleo
no pré-sal seria, com certeza, um
dos temas de discussão e de produ-
ção de documentos", diz Mendes.

Boa parte do charme da École
Nationale d'Administration vem do
fato de que entrar nela é dificílimo,
mas sair empregado é garantido. Os
alunos aprovados no concurso ga-
nham, só para estudar, um salário
equivalente ao do início da carreira de
funcionário público francês, de cerca
de 1,5 mil euros por mês. O problema
é pôr os pés para dentro. No dispu-
tado concurso anual de admissão, o
número de vagas é fixado pelo gover-
no e corresponde hoje a apenas 7,8%
do total de pessoas que comparecem
ao primeiro teste. No ano passado,
foram mais de mil para 80 lugares.
A rigorosa seleção já excluiu candi-
datos que posteriormente ocuparam
cargos importantes, como a atual mi-
nistra francesa da Economia, Christi-
ne Lagarde, reprovada duas vezes no
concurso. Detalhe: ela já foi aponta-
da pela revista Forbes como uma das
mulheres mais poderosas do mundo.

Por outro lado, a ENA assegu-
ra a seus alunos acesso a órgãos pú-
blicos importantes. Dependendo da
classificação ao término do curso, eles
entram direto, por exemplo, no Con-
selho de Estado, a mais alta instância
administrativa do país. Podem tam-
bém ocupar cargos no Conselho do Ministério das Rela-
ções Exteriores. O francês Jean-Christophe Gracia, que
estudou na ENA entre 2000 e 2001, passou por ambas
as áreas. Concluiu o curso aos 29 anos, empregado como
magistrado administrativo ligado ao Conselho de Estado.
Mais tarde, foi consultor jurídico do Ministério das Rela-
ções Exteriores. Hoje, aos 37 anos, chefia o departamento
de contenciosos do Ministério da Justiça. Para ele, a pas-
sagem pela ENA representa não só mobilidade profissio-
nal mas, sobretudo, social. "Meu avô era um imigrante es-
panhol que trabalhava como motorista de caminhão", diz.

Apesar de sua reputação, a escola é taxada por al-
guns de elitista e burocrática. Pierre-Henri d'Argenson,
um ex-aluno, publicou recentemente um livro sobre o

assunto: Reformer l'ENA, Reformer
1'EHte ("Reformar a ENA, reformar
a elite"). O próprio modelo da ad-
ministração francesa é atualmente
posto em xeque. Muita gente o con-
sidera centralizado demais e pouco
propenso a cobrar desempenho dos
servidores. No Brasil, o professor
Luiz Carlos Bresser Pereira, ex-mi-
nistro da Administração Federal e
Reforma do Estado, classifica como
"um atraso" a vinda da escola para
o país. "A ENA continua ensinando
administração burocrática", afirma
ele. Segundo Bresser, a França é um
dos países onde a chamada reforma
gerencial - resumida pela necessi-
dade de tornar o Estado eficiente,
capaz de obter o melhor resultado
com o menor gasto - menos avançou.

O assunto preocupa os fran-
ceses. O presidente Nicolas Sarkozy
- que nunca prestou o concurso da
ENA - promete reformar o funcio-
nalismo. "Desejo uma administração
pública menos numerosa, mais bem
paga e com melhores perspectivas de
carreira", afirmou ele em um discur-
so recente. O número de vagas nos
concursos da ENA já vem diminuin-
do, em linha com a decisão de reduzir
o número de servidores. Hoje são 80
alunos por ano. Há 25 anos, eram 135.

E o que diz a própria ENA? "A
administração francesa se transforma
constantemente", afirma Bastelica. "A
remuneração dos servidores em fun-

ção de seu desempenho já é uma realidade para os altos
funcionários." O professor Rubens de Oliveira, represen-
tante da Esag na interlocução com os franceses, lança mão
de um argumento prático para justificar a parceria com a
ENA. O modelo de descentralização administrativa ado-
tado pelo governo de Santa Catarina é baseado na tradi-
ção européia de gestão de territórios que tem na ENA seu
principal centro de excelência. Além disso, para Olivei-
ra, o estilo mais burocrático de administração praticado
na França é mais facilmente adaptável à cultura política
do Brasil do que a escola anglo-saxã, voltada para resul-
tados. Sem implicar em perda de qualidade. "Você pode
até dizer que o Estado francês é arcaico, mas ninguém
questiona a excelência do serviço público da França."
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