
ois G A R G A L O S de cres
cimento do Brasil são a 
e d u c a ç ã o e a fo rmação 
de pessoal em todos os 
níveis . Existe uma cor
r e l ação de 81% entre o 
tempo m é d i o de v ida 

escolar e o PIB per capita. Mas existe 
uma dificuldade extra quando se trata 
de formar pessoal qualificado para ad
ministrar o Estado em si. 

Esse problema é duplo, uma vez que 
encontra de um lado os funcionários de 
carreira e do outro o pessoal de cargos 
comissionados. Um grupo representa o 
Estado, o outro, o governo. Ambos têm 
limitações em sua formação. 

Os funcionários de carreira ingressam 
por concurso público e, muitas vezes, 
só descobrem se gostam ou não de tra
balhar no setor governamental depois 
de entrar. Muitos se adaptam, outros 
detestam e alguns se apaixonam pelo 
desafio. Mas todos aprendem por ten-

tativa e erro, pois, apesar da aprovação 
nos concursos, muitas vezes desconhe
cem até mesmo os fundamentos de ad
min i s t r ação e as particularidades do 
setor governamental. 

Os cargos comissionados ingressam 
por indicação política ou técnica. São ne
cessários para os partidos indicarem a 
direção em que querem levar o governo, 
legitimada nas urnas. Em geral, eles en-

tendem de política ou de uma determi
nada política pública, mas muito pouco 
de gestão. Algumas vezes desconhecem 
até os limites impostos pelas leis. 

O resultado é uma grande ineficácia, 
ineficiência e inefetividade, e este não é 
um problema exclusivamente brasilei
ro. No Brasil o gargalo é acentuado pela 
falta de cursos de adminis t ração pública 
de pós-graduação. Não se pode imaginar 
que todo gestor público vá saber, desde 
a adolescência, qual a sua vocação. Mas 
deve ter uma primeira graduação em al
gum tema que lhe interesse e, ao longo 
da vida, se descubra gestor público e pas
se por uma pós-graduação na área. 

Enquanto no Brasil houve uma explo
são de pós-graduações em administração 
privada, raros são os cursos de pós-gra
duação em administração pública. Nos 
EUA e Europa, existem vários cursos des
se tipo com o título de MPA, equivalente 
público do MBA, além de variações como 
o MDA, específico para a área de defesa, e 
o DPA, o doutorado na área pública. 

Tais cursos t ê m duas linhas básicas: uma 
de gestão aplicada ao setor governamen
tal e outra de políticas públicas (saúde, 
educação, segurança, infraestrutura, en
tre outras). Na parte da gestão aplicada, 
utilizam-se as técnicas de análise da situ
ação, tomada de decisão e implementação. 
Em particular, como o ambiente público é 
naturalmente político, utilizam-se teorias 
alinhadas com teoria política, tais como a 
teoria dos jogos e a da decisão, que servem 
de base para uma visão mais ampla do 
processo de negociação. Na parte de polí
ticas públicas, são feitos estudos compara
dos de melhores práticas e a busca de rela
ções de causa e efeito, para buscar solu
ções mais adequadas a cada realidade. 

A falta de preparo de muitos gestores 
faz com que as discussões dentro do go
verno, dentro dos partidos e entre eles, 
sejam mais superficiais do que em ou
tros países. Com isso, a adoção de políti
cas públicas, conhecidamente eficientes, 
tenha sido mais lenta no Brasil. 

O caminho a seguir é relativamente 
óbvio: criar incentivos diretos e indiretos 
para a especialização na área. Isso ocor
reu nas empresas, na medida em que os 
MBA geravam uma maior empregabili-
dade e potencial de ascensão interna. 
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 17, n. 711, p. 38, 22 ago. 2012. 




