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Trajetórias da literatura sobre reforma do
Estado (1995-2002): transformações e desafios
para a pesquisa em administração pública

Fernando Luiz Abrucio & Marcos Vinícius Pó

O governo Fernando Henrique Cardoso foi um período de intenso debate
sobre a reforma do Estado e no qual ocorreram diversas transformações do aparelho
estatal e de seu relacionamento com o mercado e com a sociedade. A pesquisa
acadêmica não ficou imune a este processo de mudanças e um amplo leque de
trabalhos foi publicado, com abordagens concorrentes e inovações temáticas.

O presente relatório analisa a literatura produzida sobre a reforma do
Estado nos anos FHC. É bom ficar claro que não se pretendeu mapear toda a
produção científica referente ao assunto. Concentramos a investigação nas publi-
cações e nos textos que dialogassem e/ou influenciassem de alguma maneira a
área de Administração Pública (AP), procurando compreender os efeitos dessa
discussão sobre seus paradigmas explicativos e temas de pesquisa.

Metodologicamente, o propósito foi classificar a literatura por meio de
categorias gerais e tendências de pesquisa. Desse modo, evitou-se qualquer
valoração da qualidade dos textos e/ou de sua veracidade científica. O máximo que
fizemos, ao final do trabalho, foi mapear os argumentos do debate e sua evolução.

O universo de pesquisa foi composto, primeiramente, pelas principais
revistas que tratam especificamente ou fortemente da área de Administração
Pública: Revista do Serviço Público, Revista de Administração Pública, Revista
de Administração Contemporânea e Revista de Administração da USP. Dado que
esse campo de conhecimento é necessariamente interdisciplinar e que o tema da
reforma do Estado, com suas implicações para a gestão pública, foi tratado por
periódicos das Ciências Sociais e Econômicas, aumentamos o número de publica-
ções analisadas, incluindo a Revista do BNDES, a Revista Dados, a Revista
Brasileira de Ciências Sociais e a Revista Lua Nova. A preocupação norteadora
deste survey foi rastrear textos atinentes ao assunto que contribuíssem, em maior
ou menor grau e em termos teóricos ou práticos, para o debate efetivo em gestão
pública.

Às revistas somou-se a pesquisa dos papers apresentados no Congresso
da ENANPAD (Encontro Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Admi-
nistração), que é o maior fórum científico da área de Administração Pública. A
partir do que se discute nele, podemos ter maior clareza das linhas de investigação
que vêm obtendo maior espaço nas Universidades ao longo do período estudado.
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Também foram mapeadas duas publicações governamentais da Escola Nacional
de Administração Pública (ENAP): os Cadernos ENAP e os Textos para Discussão.
Essa escolha justifica-se pelo impacto que tais publicações tiveram no debate. Ao
final, realiza-se um breve resumo dos principais argumentos e tendências analíticas
constituídos nos anos FHC. O propósito aqui é de mostrar a construção do campo
de debate e não analisá-lo no que se refere à veracidade científica, pois isto
demandaria uma pesquisa empírica que colocasse em questão as conjecturas e as
refutações expostas pelos autores.

O objetivo do trabalho, em suma, é entender a conformação e as transfor-
mações na produção científica da área de Administração Pública. Neste sentido,
algumas perguntas balizaram a análise:

a) Como foi a evolução da produção científica ao longo do período?
b) Quais temas tiveram maior aparição, no período como um todo e em

anos específicos?
c) Quais as especificidades e diferenças entre as publicações e os textos

apresentados na ENANPAD?
d) Além da análise dos temas mais gerais, quais outras tendências de

pesquisa podem ser observadas?
e) Qual é a relação observada entre a Administração Pública e os

referenciais das Ciências Sociais e Econômicas?
f) Quais foram os principais argumentos que justificaram ou criticaram a

reforma do Estado?
g) Que concepções norteadoras da reforma do Estado transparecem do

debate?
h) Quais avaliações e explicações já foram feitas a respeito da reforma do

Estado?
i) Que linhas de pesquisa e analíticas podem ser vislumbradas como

ascendentes a partir do survey?
O relatório é composto das seguintes partes. Na primeira, contextualiza-se

o de debate da reforma do Estado, em suas dimensões teóricas e históricas. Na
segunda seção, apresentamos a classificação que vai nortear o survey bibliográfico
e suas subdivisões. Depois, analisamos os dados referentes às revistas científicas
mais vinculadas à temática em tela e aos papers expostos na ENANPAD. Mais
adiante, descrevemos a produção governamental — especificamente da Adminis-
tração Pública Federal —, representada por duas publicações, os Cadernos da
ENAP e os Textos para Discussão, ambas editadas pela mesma instituição. Final-
mente, são feitos breves apontamentos e algumas tipologias da natureza das pes-
quisas e argumentações sobre reforma do Estado que predominaram no período.

Ao texto que segue adicionam-se, ainda, dois anexos. No primeiro, são
colocados os resumos de todos os artigos de revistas aqui selecionados e classifi-
cados. E no segundo, são expostos as tabelas e gráficos completos referentes às
classificações dos trabalhos publicados e/ou apresentados na ENANPAD.
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1. O conceito de reforma do Estado e
sua inserção histórica no caso brasileiro

O debate sobre a reforma do Estado ganhou um impulso tremendo durante
os anos ’90, tanto no plano internacional como no Brasil. Apesar disso, ou até
mesmo por esta característica de “avalanche”, a definição mais precisa do signi-
ficado deste termo e suas consequências ficou em segundo plano, de modo que a
discussão em torno do conceito e sua aplicação foi travada muitas vezes num
terreno necessariamente antagônico e linear - em outras palavras, ou se era contra,
ou se era a favor. Para evitar esta armadilha, que impede uma boa classificação
analítica, mostramos a seguir quais foram os eventos que tornaram a temática da
reforma do Estado relevante.

Em primeiro lugar, é preciso localizar o conceito no tempo. O tema da
reforma do Estado surge com força ao final da década de 70, quando entra em
crise o modelo estatal montado no pós-guerra, o qual tinha sido o agente funda-
mental de uma era de gigantesca prosperidade das economias capitalistas, centrais
e periféricas. Neste primeiro momento, o impulso para a mudança veio da crise
fiscal, iniciada com os choques do petróleo e com efeitos por toda a década de 80.

Por esta razão, as primeiras propostas de reforma do Estado no mundo
desenvolvido articulavam-se em torno da redução da dimensão e dos gastos do
aparelho estatal, o que fez com que muitos identificassem nesta temática uma
visão necessariamente neoliberal. As vitórias dos conservadores na Grã-Bretanha
e nos E.U.A. deram o pontapé inicial neste processo, algo que incentivou ainda
mais a identificação anterior.

Passadas quase duas décadas de reformas, em oposição ao que muitas
vezes tem se argumentado, os resultados gerais não apontaram para a constituição
de um Estado mínimo, mas sim para a reconstrução da forma de intervenção e
gestão do aparelho estatal, como mostrou o importante relatório do Banco Mundial,
O Estado num mundo em transformação (1997). Trabalho recente de Flávio
Rezende (2002) sistematizou os dados referentes à reformulação da máquina
pública nos países desenvolvidos e não constatou a fragilização apontada por
muitos — ao contrário, o aparato estatal permaneceu quase do mesmo tamanho.
As diferenças estão localizadas nas dinâmicas políticas e administrativas de cada
país e entre as nações mais ricas e mais pobres, como veremos mais adiante.
Mesmo levando-se em conta as diversidades, é possível encontrar temáticas
comuns, que, de um modo ou de outro, orientaram o debate acerca da reforma do
Estado. A pesquisa de Yussuf Bangura sobre a experiência internacional revela
quais foram os assuntos e questões centrais na agenda da década de 90.
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Tabela 1:  Temas centrais nas Reformas
dos anos 90 e seus mecanismos institucionais

Em grande medida, foram estas temáticas que orientaram o debate referente
à reforma do Estado, conformando uma agenda intitulada internacionalmente de
Nova Gestão Pública (NGP). Só que para entendermos a especificidade deste
processo, é fundamental mapearmos os caminhos pelos quais a agenda da NGP
foi estruturada nos diversos países. Para tanto, comecemos observando os dados
mais gerais. O trabalho de Elaine Kamarck, que analisou 123 países, talvez seja o
mais completo raio X da experiência internacional. Por meio dele, pode se perceber
um conjunto de razões que levaram à dinâmica reformista, tal como exposto pela
tabela abaixo.

Tabela 2: Razões para Iniciar Programas de Reformas do Estado

Depreende-se dos dados apresentados que, na maior parte dos casos, mais
de uma fator levou ao processo de reforma do Estado. Há, nitidamente, um
predomínio da dinâmica econômica e fiscal, mas ela foi modulada diferentemente

Tema Mecanismos Institucionais

Ajuste/Equilíbrio Fiscal • Controle/redução dos gastos públicos
• Privatização de funções públicas
• Reforma Tributária

Eficiência gerencial • Descentralização
• Criação das Performance Based Organizations (PBOs)
• Introdução de Mecanismos de Mercado
• Terceirização de Serviços Públicos

Capacidade de Gestão (capacity building) • Capacitação de recursos humanos
• Criação de estruturas de carreiras e salários
• Avaliação e monitoramento da gestão

Accountability • Maior interface com usuário dos serviços
• Qualidade do atendimento
• Reforma das estruturas judiciais
• Desenvolvimento de uma cultura burocrática

gerencial voltada para os resultados no atendimento ao
cidadão-consumidor

Fonte: Bangura (2000); apud RZENDE 2002.

Razão

Combinação de um ou mais dos fatores abaixo

Crise Econômica e Fiscal

Transição Democrática

Ajuste a Condicionalidades

Elevação da Eficiência

Total

Participação Relativa (%)

62,6%

22,0%

7,3%

6,5%

1,6%

100%

Casos

77

27

9

8

2

123

Fonte: Kamarck (2000)
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no conjunto dos países: no caso dos desenvolvidos, contribuiu fortemente o
aspecto gerencial de busca de eficiência e efetividade, ao passo que no mundo em
subdesenvolvido e em desenvolvimento, a transição democrática de Terceira
Onda, que abarcou grande parte deste contingente, e as condicionalidades dos
Organismos Internacionais referentes a empréstimos e auxílio financeiro, tiveram
um papel essencial. A diferença nas combinações resultou em modos distintos de
lidar com a reforma do Estado, embora desde a segunda metade da década de 90 o
modelo mais completo e generalista, tal como exposto na Tabela 1, ganhou um
sentido global, pelo menos no nível do discurso político dos reformadores.

A análise de Kamarck (2000) revela também de que maneira foram reali-
zadas as reformas e quais medidas foram privilegiadas nos 123 países estudados,
conforme mostra a tabela a seguir.

Tabela 3: Características das Reformas Gerenciais

Em termos de processo de reforma, observa-se, primeiramente, que na
maioria dos casos múltiplos agentes estiveram presentes. O número de interesses
atingidos, bem como a necessidade de legitimação das medidas, explicam esta

Característica Freqüência Relativo

Condução da Reforma

Múltiplos Atores 90 73%

Nova Agência 25 20%

Agência Tradicional 8 7%

Mecanismos Inovadores

Privatização dos Serviços Públicos 74 60%

Descentralização 49 40%

Mudança no Tamanho do Setor Público

Sem Mudança/sem dados disponíveis 70 57%

Redução de Mais de 25% da força de trabalho 13 11%

Aumento do Emprego no Setor Público 12 10%

Conteúdo e Foco

Gestão Financeira e Reformas Orçamentárias 37 30%

Regulação 30 24%

Carreiras do Funcionalismo Público 27 22%

Qualidade do atendimento ao consumidor 26 21%

Tecnologia da Informação 14 11%

Criação de Mecanismos de Mercado 7 6%

Total de Países 123 100%

Fonte: Kamarck (2000); apud Rezende, 2002.
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característica. Além disso, há uma freqüência relevante de novas agências
constituídas especificamente conduzir as mudanças. Há, aqui, uma concentração
de poder e foco que demonstra o caráter estratégico deste projeto.

Dos mecanismos inovadores, os destaques são a privatização e a descentra-
lização. A enorme recorrência do primeiro (60% dos casos) demonstra cabalmente
a reformulação do papel econômico do Estado. Daí nascerá uma nova agenda
prática e de pesquisa, uma das mais importantes hoje na Administração Pública: a
questão regulatória, que será outro ponto com ênfase reformista. Daí nasceram
novos temas de gestão e a aproximação com outras áreas científicas, especialmente
a Economia. Igualmente a partir deste aspecto, a gestão pública contemporânea
terá de incluir novos instrumentos analíticos e de funcionamento, já que o modelo
burocrático tradicional não dá conta de vários problemas e demandas surgidos
desta nova forma de relacionamento entre o governo e o mercado.

O segundo instrumento com maior presença é a descentralização, outra
questão que está modificando o modelo administrativo. Tanto quanto a
privatização, este fenômeno é verdadeiramente global: ele atinge fortemente a
Europa, os Estados Unidos, a América Latina e começa a ter maior impacto sobre
a África e a Ásia. A diferença com o tema anterior está no sentido desta mudança,
uma vez que o processo descentralizador é quase sempre identificado, na literatura e
no jogo político, como algo intrinsecamente positivo (ABRUCIO, 2002). As
pesquisas empíricas mostram cada vez mais que isso não é naturalmente verdadeiro
(ver, por exemplo, PRUD’HOMME, 1995), embora o poder de atração deste tema
de fato tenha sentido na possibilidade, muitas vezes efetivada, que ele oferece em
conjugar os issues da democratização e do desempenho, problemática central da
Nova Gestão Pública. De qualquer modo, a descentralização afetou profundamente
a organização do aparelho estatal.

Observando os temas mais diretamente vinculados à gestão pública,
percebe-se maior dispersão nas implementação de cada medida. Destaque maior
ganham as questões orçamentárias, não obstante terem uma menor freqüência do
que a privatização e a descentralização. A explicação para isso, como já percebemos
anteriormente, está na importância da questão fiscal para o processo de reforma em
todo o mundo. Ainda neste tópico, no entanto, é mister ressaltar que poucos foram
os casos nos quais o ajuste se deu pela redução maciça de servidores públicos —
na verdade o enxugamento de pessoal têm a mesma recorrência do que o aumento
do efetivo do funcionalismo. Veremos adiante que as transformações dos quadros
burocráticos pode ser melhor entendida pelo aspecto quantitativo do que pelos
tópicos qualitativos.

Já os instrumentos especificamente gerenciais têm nas carreiras, na quali-
dade de atendimento ao cidadão e nas alterações na tecnologia da informação seus
principais mecanismos, tal qual verificado na experiência internacional. Vários
trabalhos têm destacado que a peculiaridade do modelo político-administrativo
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anterior é a variável independente com maior poder de influência sobre as ações
da Nova Gestão Pública, o que a torna mais plural e heterogênea. Aqui, ademais,
o normativismo e o mimetismo preponderam no debate político e acadêmico,
enquanto a aplicação efetiva e a verificação de seus resultados satisfatórios são
menos visíveis e mais polêmicos, como bem demonstra o trabalho comparado de
C. Pollitt e G. Bouckaert (2002), uma das principais referências sobre o tema atu-
almente. Sem discordar completamente dessa linha argumentativa, nos alinhamos
mais com outra literatura que defende a posição segundo a qual tais reformas de
cunho gerencialista ou pós-burocrático sofrem resistências tanto do antigo modelo
como da perspectiva fiscalista, portanto são mais difíceis de serem colocadas em
prática, além de sua implementação ser mais complexa: ela é intersetorial, com
fortes componentes culturais, afora seus efeitos demorarem mais para serem
sentidos, o que fica mais evidente pelo seu caráter intrinsecamente de learning
organization, isto é, nos termos de Gerald Caiden (1991), mudanças de gestão
pública geralmente estabelecem-se de maneira incremental.

A análise da experiência empírica de reformas revela também que elas
passaram por várias fases e aprendizados nos últimos vinte anos. Logo de cara,
sua perspectiva colava-se mais às privatizações, à transformação dos instrumentos
orçamentários e ao discurso do rolling back the state - o modelo minimalista de
Estado. Quanto ao primeiro elemento, de fato houve uma redução do escopo de
atuação direta do aparelho estatal, todavia, desta questão emergiu a agenda
regulatória, que na prática significou constituir mais e novas capacidades
institucionais, com reforço e não enfraquecimento da máquina governamental,
não obstante com uma estrutura bem diferente do modelo do pós-guerra,
keynesiano e weberiano. Avanço tão grande quanto ocorreu na adoção de políticas
mais rígidas de controle orçamentário e de medidas para aumentar a eficiência da
administração pública, revelando que a questão do equilíbrio fiscal transformou-
se numa preocupação permanente. Cabe frisar que a obtenção da eficiência não
significou, na maioria dos casos, a diminuição dos gastos em relação ao PIB, e
sim a busca da otimização dos recursos à disposição dos governos.

O fracasso rotundo da agenda inicial de reformas aconteceu no tópico
minimalista. Se num primeiro momento o debate esteve marcado pelo aspecto
meramente econômico — “administração de cortes” — , a ênfase seguinte foi
dada à eficiência. De acordo com Barbara Nunberg:

“O reconhecimento das limitações implícitas na administração de cortes,
no sentido de uma contenção de gastos sustentada e de melhorias de eficiência,
conduziram a um approach mais amplo de reforma, ou seja, dando mais ênfase à
utilização mais eficiente, em termos de custos, dos inputs utilizados na prestação
de serviços públicos” (NUMBERG, 1998: 24).

Neste sentido, políticas de downsizing ou baseadas em programas contínuos
de demissão voluntária, como assinalou Salvatore Schiavo Campo (1996), podem
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resultar em serviços públicos enxutos, mas não menos ineficientes, insatisfatórios
aos usuários ou até corruptos. Após estudo comparado, Schiavo Campo afirma que

“(...) a redução [de pessoal] não deve ser abordada como um fim em
si mesma ou como reação a problemas fiscais. Sem planejamento
cuidadoso e respeito pela “lei das conseqüências involuntárias”, os
programas de corte acarretam grandes riscos. O risco de curto prazo é a
redução da qualificação, caso o programa inadvertidamente estimule o
êxodo dos melhores. (...) O risco de prazo médio será a recorrência de
excesso de pessoal se os sistemas de gestão e controle de pessoal não
forem fortalecidos. Os riscos de longo prazo incluem a desmoralização
dos funcionários públicos, a qualidade inferior do serviço e a perda de
credibilidade se os cortes forem percebidos como arbitrários e opacos”
(SCHIAVO-CAMPO, 1996: 12).

No mundo desenvolvido, os gastos governamentais em relação ao PIB
não foram fortemente reduzidos nem substancialmente elevados. Como mostram
os dados da tabela abaixo, os países da OCDE, em média, mesmo depois da
reestruturação do setor público ocorrida nas duas últimas décadas, não diminuíram
suas despesas: o gasto público médio dos países desenvolvidos alcançou algo em
torno de 44,5% do PIB em 1998, próximo à situação da década passada.

Tabela 4: Gastos Públicos em
Proporção do PIB dos Países da OCDE

Ademais, países que realizaram políticas paradigmáticas para aumentar a
eficiência da máquina administrativa não tiveram, no geral, a redução drástica dos
gastos públicos como norma, como demonstra a análise de Norman Flynn e Franz

Países 1970 1975 1985 1995 1998

Alemanha 38,3 48,4 47 49,5 48,1

Austrália - 31,4 36,5 36,9 34,7

Canadá 33,5 38,5 45,3 46,5 43,7

França 38,5 43,4 52,1 53,7 52,8

Itália 33,0 41,5 51,2 51,8 50,6

Japão 19,0 26,8 31,6 35,4 36,0

Holanda 41,6 50,4 57,1 52,3 48,3

Espanha 21,6 24,3 41,2 44,8 40,6

Suécia 42,8 48,4 63,3 66,0 60,8

Reino Unido 36,7 44,4 44,0 43,3 40,1

Estados Unidos 30,0 32,8 32,9 33,2 33,3

MÉDIA 30,5 39,12 45,65 46,67 44,45
Fonte: OCDE, 1998.
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Strehl acerca de oito países europeus que realizaram reformas administrativas
(Suécia, Grã-Bretanha, Holanda, França, Alemanha, Áustria e Suíça). De 1989 a
1996, em seis desses casos houve elevação dos gastos públicos em relação ao
PIB, sendo a Grã-Bretanha e a Holanda as únicas exceções à regra (Flynn &
Strehl, 1996: 2).

O mesmo diagnóstico vale para a política de diminuição de funcionários
públicos. Em vez de se adotar o receituário radical proposto no começo dos anos
80, a tendência dominante foi o corte de pessoal no Poder Central e o  crescimento
no número de servidores no nível local, especialmente para a prestação de
serviços sociais básicos (saúde, educação e assistência social). Disto resultou que
o número médio de funcionários públicos manteve-se em torno de 8% da popula-
ção, número próximo ao da década anterior (Schiavo-Campo, 1996). Na verdade,
a principal conclusão a respeito do funcionalismo está menos no seu tamanho e
mais na sua localização governamental, isto é, está havendo um enorme processo
de descentralização em todo o mundo, refletindo-se na descentralização de serviços
e de pessoal. Nem os países mais centralizados da Europa, como a França, fogem
desta regra. Nesta nação, 56,3 % dos servidores públicos trabalhavam para o
Poder Central em 1985; praticamente dez anos depois, em 1994, este número
caíra para 48,7%, ocorrendo, concomitantemente, uma elevação dos funcionários
nos níveis subnacionais (OCDE, 1997: 37).

Tabela 5: Emprego Público total e Distribuição
por níveis de governo em Países Selecionados (OCDE) e Brasil

Alemanha 82.061.000 5.369.143 6,5 17,9 654 11,1 49,8 36,6

Austrália 18.532.000 1.207.900 6,5 21,8 834 14,3 74 11,7

Brasil 159.636.413 6.229.439 3,9 9,0 390 10,5 49,6 39,8

Canadá 30.181.000 2.311.299 7,6 24,0 875 17,3 44,2 38,5

Espanha 39.328.000 1.801.100 4,6 21,1 546 47,1 31,4 21,5

E.U.A. 266.792.000 18.358.203 6,9 17,5 688 15,9 22,7 61,4

França 58.608.000 4.816.000 8,2 33,8 822 48,7 30,7 20,6

Holanda 15.609.000 713.443 4,6 15,7 539 72,2 2,3 20,5

Itália 56.868.000 3.652.000 6,2 28,3 642 63,0 23,0 14,0

Japão 126.106.000 4.185.000 3,3 7,5 350 26,3 39,4 34,0

México 94.184.000 2.282.000 2,4 31,0 398 81,8 12,1 6,0

Reino Unido 59.009.000 3.936.000 6,6 19,2 739 31,4 — 66,8

Suécia 8.848.000 1.265.480 14,3 35,6 1.718 19,0 23,1 56

Turquia 63.745.000 1.851.324 2,9 13,7 372 89,4 0,2 10,3

Países População Total de Como % da Como % da Servidores Governo Governos Governos
(1997) empregos no população população p/habitante Central % Estaduais locais

Setor Público total total Provinciais
(1) empregada Regionais

Fontes: Measuring the State; Managing across Levels of Government, OCDE, 1997.
(1) Exclui empregados em empresas estatais e de economia mista
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A agenda minimalista teve maior sucesso nos países não desenvolvidos, e
mais especificamente sob o ponto de vista das despesas governamentais, e não da
redução de pessoal, como bem mostrou a análise de Flávio Rezende (2002).
É interessante notar, no entanto, que o caso brasileiro está mais próximo das
nações com renda média e alta no que se refere aos gastos públicos, fugindo da
minimalização estatal que atingiu os lugares mais pobres e a maior parcela da
América Latina. Além disso, a evolução do contingente de funcionários públicos
no Brasil é igualmente mais parecido com a realidade do mundo desenvolvido,
com redução de pessoal no nível central e crescimento expressivo nas esferas
subnacionais, embora seja necessário ressaltar que medido pelo número de funcio-
nários públicos por mil habitantes, nosso país tem uma burocracia bem menor do
que a dos governos dos países ricos.

Uma segunda fase de reformas iniciou-se no final da década de 80 no
mundo desenvolvido, e na segunda metade dos anos’ 90, em parcela considerável
dos países em desenvolvimento — incluindo-se aí o Brasil. Nela, novos tópicos
foram acrescentados, cada vez menos vinculados à lógica neoliberal de Estado
mínimo. Em linhas bem gerais, tal agenda pode ser resumida por dois termos:
busca de melhor desempenho e democratização do poder público. No primeiro
caso, destaque fica para a constituição de uma administração pública voltada mais
para o controle a posteriori dos resultados do que no controle estrito das normas e
procedimentos. Os instrumentos deste modelo são a horizontalização de estru-
turas, a flexibilização da gestão de pessoal, a criação de mecanismos contratuais
de relacionamento entre o órgão central e as unidades descentralizadas, o forta-
lecimento dos mecanismos de avaliação de desempenho, ao que se somaram,
como resultado do aprendizado organizacional resultante das críticas recebidas e
da própria análise da efetividade das políticas, questões vinculadas à coordenação
governamental, à ética no serviço público e à igualdade de gênero, raça e credo
entre os funcionários, entre as principais tendências. O leque de ações chamadas
de gerenciais ou pós-burocráticas é mais diverso entre os países do que supõe a
literatura mais globalista. Entretanto, a preocupação com a melhoria do desem-
penho, mais do que com o formalismo burocrático, além de uma visão mais ou
menos crítica em relação à administração weberiana e sua incapacidade de
responder às demandas da sociedade contemporânea, estiveram presentes em
quase todas as experiências.

A democratização do poder público foi o outro tema candente dessa
segunda geração de reformas. Neste quesito incluem-se a prestação dos serviços
públicos está sendo cada vez mais orientada ao cidadão-cliente, o aumento da
participação dos usuários e da comunidade na avaliação e mesmo na co-gestão
dos serviços públicos, além do crescimento das parcerias entre o público e o
privado. Tal fenômeno é observado desde os E.U.A. (Osborne & Gaebler, 1992)
até países com burocracia mais rígida, como a França (Trosa, 1995).
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Mais do que um mero instrumento administrativo, a gestão pública orien-
tada pela lógica do cidadão-cliente colocou o tema da accountability definitiva-
mente na agenda de reformas. Isto foi impulsionado por dois fatores: o aumento
das demandas por participação e/ou por controle das políticas públicas e, sobretudo,
a necessidade do Estado se relegitimar, já que vem perdendo parte de seu poder, o
que o obriga a aproximar a sociedade da gestão governamental. Neste sentido,
conforme bem expressou Oscar Oszlak, a reforma do Estado é fundamental.

“(...) não somente como uma exigência para uma gestão eficiente,
senão também como um meio de relegitimação social e política do
mesmo” (Oszlak, 1998: 9).

A reforma do Estado, portanto, deve ultrapassar a concepção calcada
apenas tão-somente na reordenação administrativa e se enquadrar num contexto
de refefinição do espaço público, das relações entre o Estado e a sociedade. Para
tanto, o desafio atual é encontrar:

“ (...) um espaço virtuoso entre o incremento dos poderes do Estado
e o incremento do controle sobre o Estado, para permitir ao governo
que governe e aos governados que controlem o governo” (Przeworski,
1998: 36).

Resumindo, as reformas no mundo desenvolvido têm buscado conciliar a
atuação regulatória do governo na economia, o equilíbrio fiscal, a eficiência e
efetividade das políticas, a democratização do Poder público e a redefinição de
suas relações com a sociedade, tudo isso ancorado na mudança do perfil do Estado e
não em seu desmantelamento. É bem verdade que a compatibilização destes obje-
tivos por vezes é tensa, levando cada país a acentuar um ou outro ponto de acordo
com sua peculiaridades históricas, o que inviabiliza a adoção de um blueprint
como paradigma geral de reforma. Nada mais longe, portanto, do modelo
neoliberal ou neo-utilitarista (EVANS, 1993) proposto pelos políticos conser-
vadores e intelectuais vinculados ao Public Choice.

Como podemos enquadrar a experiência brasileira neste contexto? Pode-
se dizer, por uma lado, que há uma necessidade global de se reestruturar o Estado
para enfrentar os novos desafios sociais e econômicos, e desse modo as lições dos
que já implementaram as reformas constituem importante referencial. Por outro, é
preciso levar em conta as especificidades das regiões e países. Neste sentido, o
Brasil deve ser pensado com um olho para as mudanças globais, e com o outro
voltado às suas particularidades.

Como no resto do mundo, foi a crise fiscal que impulsionou a derrocada
do Estado brasileiro, no início da década de 80. No entanto, aqui ela foi muito
mais intensa, devido à crise da dívida externa, que por sua vez derrubou o antigo
modelo de desenvolvimento econômico, ancorado neste tipo de financiamento —
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a chamada “fuga para frente”, nos termos de José Luiz Fiori (1995). Para piorar, o
não equacionamento da questão fiscal foi uma das principais causas — junto com
o aspecto inercial contido na indexação — de um longo ciclo inflacionário. Por-
tanto, ao equilíbrio fiscal somou-se o problema inflacionário, sendo este último
percebido como mais agudo e tendo uma influência muito maior sobre o processo
político. É interessante notar que a reforma do Estado no Brasil será bastante
impulsionada pelo sucesso da estabilização monetária alcançada nos primórdios
do Plano Real. Ao aspecto positivo desta correlação, no entanto, deve-se adicionar
um problema também daí resultante: o apego excessivo ao fiscalismo que marcou
parte do debate.

Uma outra particularidade diferencia o processo de reforma do Estado no
Brasil do ocorrido nas nações desenvolvidas: à grave crise econômica somou-se a
necessidade de construir novas instituições estatais num país recém democratizado.
A redemocratização brasileira envolvia, primeiramente, lidar com demandas
sociais represadas durante décadas. Além disso, seria necessário erigir um novo
sistema político, que garantisse a vigência plena da democracia e condições
razoáveis de governabilidade.

Este processo de construção democrática é parte fundamental da reforma
do Estado brasileiro, seja porque é preciso tornar mais transparente a administra-
ção pública e aumentar a participação e o controle da sociedade sobre o Poder
Público, seja em razão da necessidade de realizar as reformas por meio das insti-
tuições políticas representativas, e portanto é preciso aperfeiçoar o funcionamento
do sistema político. Tal aspecto da reforma do Estado tem sido considerado, no
mínimo, secundário pelas principais forças políticas do país.

A nossa experiência foi marcada pelo peso decisivo da descentralização.
O Brasil é um dos países do mundo que mais sofreu a influência da desconcen-
tração do poder. Isto se combinou com uma tradição, a um só tempo, centrali-
zadora e oligárquica, o que trará uma necessidade de reformulação da máquina
pública enorme num contexto cheio de obstáculos.

A transformação da burocracia brasileira enfrenta, na verdade, um desafio
maior do que as congêneres do mundo desenvolvido, uma vez que o modelo de
administração pública weberiana não se estendeu a todo o aparelho estatal, ao
contrário do que ocorrera na Europa ocidental ou nos Estados Unidos1. Não que
os países desenvolvidos tenham tido um modelo único de burocracia weberiana o
qual deveríamos seguir passo a passo2. Tampouco é possível no momento atual
copiar todas as características da administração burocrática, exatamente quando
as experiências reformistas bem sucedidas adotam várias medidas vinculadas a
um paradigma pós-burocrático3. Mas dois aspectos presentes no mundo desenvol-
vido são essenciais ao sucesso da reforma do Estado brasileiro:

a) Criação de um corpo profissional de servidores nas áreas estratégicas,
com treinamento gerencial constante, para efetuar as mudanças necessárias à
administração pública;
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b) A eliminação das características patrimoniais que ainda permanecem
nos aparatos governamentais de grande parte dos estados e municípios.

A reforma do Estado no Brasil tem ainda de responder a questão da desi-
gualdade social, grave problema do país e da América Latina4. Para tanto, as polí-
ticas sociais devem ser reformuladas, não apenas com a elevação dos recursos
para estas áreas, mas especialmente buscando modificar sua forma de gestão.
O ataque ao clientelismo e ao assistencialismo, por um lado, a criação de instru-
mentos mais participativos, a adoção de mecanismos de coordenação e avaliação
— que levem em conta, ademais, a realidade federativa do país — e a maior
responsabilização dos gestores, pois é preciso preparar melhor os administradores
públicos para lidar com as demandas dos cidadãos.

Enfim, o processo de reforma do Estado no Brasil vai ter de responder às
questões do equilíbrio fiscal, da democratização do Poder Público e da moderni-
zação do sistema político, da reformulação da burocracia, tornando-a, ao mesmo
tempo, mais profissional e mais gerencial, e, ainda, da reformulação das políticas
sociais. A tensão para compatibilizar estes objetivos tem sido e continuará sendo,
certamente, muito grande.

Além destas macrotendências, o entendimento da literatura sobre reforma
do Estado passa pela análise das ações estratégicas dos atores políticos a respeito
deste tema ao longo da década de 90 e pela compreensão da tradição de estudos
de Administração Pública no Brasil.

As ações estratégicas e a conjuntura que conformaram o processo de
reforma do Estado brasileiro na década de 90 podem ser enquadradas em cinco
aspectos. O primeiro refere-se ao desenrolar da crise do Estado desenvolvi-
mentista. A percepção da gravidade deste problema foi tardia, uma vez que as
preocupações em recuperar a democracia e avançar socialmente em relação ao
regime autoritário — motivações das mais legítimas, deve-se frisar — marcaram
o debate ao longo da redemocratização, principalmente a Constituição de 1998.
Vários foram os avanços conseguidos pela nova Carta Constitucional, mas em
relação ao desenho estatal, mantivemos um modelo que já não mais respondia às
demandas do mundo atual, tanto no que tange ao relacionamento com o mercado
como no que diz respeito à própria organização da burocracia. Neste último
aspecto, houve melhoras quanto à universalização do princípio burocrático,
porém houve um recrudescimento de uma perspectiva corporativa voltada para os
interesses do funcionalismo, com pouca atenção para a idéia de que o servidor é
público e não estatal. O pior de tudo é que o enfrentamento deste problema foi
mais catastrófico ainda, com a intervenção desastrosa do governo Collor. Trocando
em miúdos, a necessidade premente de modificar o padrão de intervenção estatal
anterior sofreu das vicissitudes do processo político e, deste modo, quando as
primeiras propostas mais razoáveis foram colocadas em debate, na gestão Fernando
Henrique Cardoso, grande parte da reação adveio da idéia de que reformar o
Estado significaria desmantelá-lo. O termo reforma do Estado foi ideologizado na
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disputa política e na produção acadêmica em boa parte como resultado deste
legado inicial.

Um segundo aspecto que influenciou o debate foi o histórico das reformas
administrativas no Brasil. Tivemos duas grandes ações neste sentido, ambas em
períodos autoritários: o modelo daspiano e o Decreto Lei 200. De tal forma que
não tínhamos uma experiência democrática de reformismo, no qual o debate, a
divergência e um processo decisório menos concentrador são peças-chave. Além
disso, como bem mostrou Edson Nunes (1997), o padrão burocrático à brasileira
caracterizou-se pela convivência entre o clientelismo e o insulamento burocrático,
em detrimento de formas mais universalistas. Disto derivou uma estrutura híbrida,
colocada por muitos autores como empecilho à passagem para uma gestão mais
gerencial. Este foi mais um argumentos que marcaram a discussão sobre a
reforma do Estado.

A criação do Ministério da Administração e da Reforma do Estado
(MARE) e a posse de Luiz Carlos Bresser Pereira foram eventos fundamentais
para o processo reformista nos anos FHC. Isto porque Bresser Pereira estabeleceu,
com seus textos, polêmicas e ações, um novo marco no debate sobre a reforma do
Estado, procurando implementar a terceira grande reforma administrativa do
século XX, só que agora num contexto democrático. O chamado Plano Diretor da
Reforma do Aparelho do Estado balizou as discussões e as estratégias reformistas,
e tornou-se um documento político essencial. Além deste texto, Bresser foi
responsável pelo maior número de artigos e livros produzidos no período, que
tiveram grande impacto na pesquisa acadêmica.

Dois aspectos distinguiam o trabalho de Bresser Pereira. De um lado, sua
intervenção política, voltada para a mudança de tópicos específicos do aparelho
estatal e para criação de um novo modelo geral. De outro, sua argumentação
levava em conta e alimentava o debate acadêmico. Aqui, estavam presentes uma
teoria sobre o burocracia e o Estado, baseada numa tipologia das formas adminis-
trativas e na transformação contemporânea no papel dos governos, e outra desti-
nada a refutar certas visões do funcionamento estatal (criticando principalmente o
Public Choice), além de uma análise das experiências comparadas de reforma e a
introdução de temas vinculados à ampliação da esfera pública, assunto que se
tornou cada vez dominante no decorrer do tempo.

Mas o entendimento da proposta Bresser depende da análise de um quarto
aspecto conformador do debate e da luta política nos anos FHC. Trata-se da
prevalência da equipe econômica e de seu pensamento na lógica do governo
Fernando Henrique. Obviamente que o sucesso inicial da estabilização monetária
possibilitou, como dito antes, um avanço na discussão reformista, afora ter incluído
demandas importantes de transformação do Estado, como a agenda previdenciária.
Ademais, não havia uma incompatibilidade natural entre o ajuste fiscal e o Plano
Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. O que houve, contudo, foi uma subor-
dinação do segundo em relação ao primeiro. Isso ficou bem claro na discussão da
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Emenda Constitucional 19, na qual o aspecto financeiro sobrepujou o gerencial. A
vitória do fiscalismo atrapalhou um avanço maior das temáticas da Nova Gestão
Pública, além de ter adotado uma visão que praticamente ignorava o lado
democratizador da reforma. Mesmo assim, várias reformas setoriais, de um modo
ou de outro, adotaram certas concepções da NGP, como na área de Saúde. Cabe
destacar, ainda no que tange à parte  econômica, que a privatização e a formação
de uma agenda regulatória foram pontos que impactaram o debate em Administra-
ção Pública.

O federalismo constitui o último aspecto que estruturou o campo de
debate da reforma do Estado nos anos FHC. Isto se deu por duas vias. A primeira
derivou da descentralização e do aumento dos poder (e da importância) dos
governos subnacionais, especialmente a partir da Constituição de 1988. Nestas
esferas de poder, notadamente no âmbito municipal, muitas experiências inovadoras
de gestão aconteceram. Especialmente os partidos mais à esquerda, com o predo-
mínio petista aqui, puderam criar novas formas de provisão de serviços públicos e
alterações na lógica administrativa tradicional, ao mesmo tempo que se defronta-
vam com a necessidade de uma administração preocupada com a boa performance
orçamentária. Em destaque, ressalte-se, estavam as propostas de relacionamento
do Estado com a sociedade local, baseada em mecanismos participativos e de
maior accountability dos governantes. Pouco a pouco, este processo redundou na
produção de uma reflexão acerca dessas mudanças.

A crise financeira dos governos estaduais motivou também a proposição
de novas formas de gestão. Aqui, o fenômeno é, por enquanto, mais incipiente do
que no primeiro caso, mas já surgiram novas experiências e literatura a respeito,
particularmente na área de governo digital. Além disso, a privatização nos estados
aumentou o interesse pelo tema regulatório, que já vinha ganhando grande desta-
que na pesquisa acadêmica com o que ocorrera na esfera federal.

Mais um elemento é importante para estabelecer um pano de fundo ao
survey bibliográfico realizado a seguir. Trata-se da tradição dos estudos em Admi-
nistração Pública no Brasil. Entre as décadas de 30 e a de 80, segundo o trabalho
de Tania Keinert (2000) a produção acadêmica em revistas especializadas concen-
trava-se no locus Estrutura do Estado (sua lógica interna de funcionamento) e no
foco Ciência Administrativa. Em suas palavras:

“O Estado não [era] apenas o centro, mas praticamente o único ob-
jeto de atenção dos artigos publicados” (Keinert, 2000: 41).

A produção acadêmica desta área, além do mais, era dominada por dois
enfoques. Um era o legalista, que conseguiu construir uma ampla discussão de
Direito Administrativo, e influenciou boa parte do pensamento administrativo
brasileiro no século XX. O outro era o tecnicista, que concebia a Administração
Pública como uma técnica que deveria ser separada, tanto na reflexão como na
prática, da política. Tratava-se de tornar a gestão pública um instrumento neutro
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capaz de viabilizar o desenvolvimento brasileiro. As literaturas norte-americana e
de Administração de Empresas influenciaram esta tendência.

Com a redemocratização do país e o crescimento das funções do Estado,
sobretudo na área social, novas abordagens foram incorporadas à Administração
Pública (AP). A Ciência Política e a Economia ganharam terreno, e disto resultou
uma visão em que o aparelho estatal foi cada vez mais analisado em suas relações
com o ambiente, seja o sistema político, seja a arena econômica. Se esta mudança
trouxe, por um lado, uma perspectiva mais rica à AP, por outro, muitas vezes
retirou sua especificidade nos estudos da área, com prejuízos enormes à pesquisa
empírica.

No começo da década de 90, um livro começou a modificar este panorama.
Estrutura e Organização do Poder Executivo Federal, organizado por Régis de
Castro Andrade e Luciana Jaccoud (editado pela ENAP), constituiu-se numa
primeira tentativa de mesclar, efetivamente, as abordagens da Ciência Política
com as da Administração Pública. Mais do que isso, a pesquisa empírica daí resul-
tante deu um impulso para se discutir, concretamente, a situação da gestão pública
no Brasil. Os trabalhos posteriores de Bresser Pereira também caminharam por
esta trilha, além de ter havido uma série de incentivos de órgãos públicos para a
realização de estudos específicos e empíricos sobre vários aspectos da Adminis-
tração Pública brasileira. Fica, então, a pergunta: o que aconteceu com a produção
acadêmica depois disso, exatamente nos anos FHC, marcado pela força do debate
sobre reforma do Estado? O presente relatório tenta mapear este processo por
meio de um survey bibliográfico, exposto a seguir.

2. A literatura sobre reforma do
Estado (1995-2002): critérios para classificação

Para analisar a produção científica sobre reforma do Estado nos anos
FHC, optamos por analisar, primeiramente, todos os papers apresentados na
ENANPAD, visto ser este o principal congresso da área de Administração Pública
(AP). A seguir, classificamos os trabalhos publicados em revistas acadêmicas,
notadamente as vinculadas especificamente a este campo de conhecimento, mas
incluindo também outras que, em grande medida, contêm textos essenciais para
este debate, na medida em que o influenciam fortemente. Nestas duas primeiras
classificações, 267 textos foram resumidos, catalogados e depois comparados.
Estudamos, ainda, de forma mais breve, a produção de dois materiais confeccio-
nados por um órgão governamental, a Escola Nacional de Administração Pública:
os Cadernos ENAP, existente antes deste período, mas reativado a partir de
1995/96, e os Textos para Discussão, iniciativa do ministro Bresser Pereira que
redundou na publicação de 47 números.
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Elaboramos cinco critérios gerais de classificação desta produção cien-
tífica, a fim de melhor visualizar o estado da arte. É importante ressaltar que as
categorias correspondem à abordagem predominante presente em cada texto, uma
vez que eles, em várias ocasiões, perpassam mais de um assunto. Essa redução
conceitual é essencial para se obter um conhecimento analítico capaz de propor-
cionar conclusões sobre o período analisado.

As categorias de análise são as seguintes:
Reforma do Estado em Geral (RE): os artigos que tratam de forma mais

genérica e/ou articulando diversos temas à problemática da reforma do Estado,
analisando seus conceitos, pressupostos, modelos, contexto e críticas, tanto no
Brasil como em outros países. Nesta categoria, procuramos colocar os trabalhos
mais teóricos e que buscam respostas mais amplas e articuladas à reconstrução do
aparelho estatal e de seu relacionamento com a sociedade e o mercado.

Regulação (RG): os textos que analisam a mudança do papel do Estado
em sua prestação de serviços públicos e/ou no seu relacionamento com o mercado.
As temáticas básicas são a privatização, a concessão, a formulação de marcos
reguladores, a criação e a atuação de Agências Reguladoras. Ainda foram incluídos
os trabalhos de avaliação dos resultados da privatização quando havia o intuito de
comparar a provisão estatal e a realizada pela iniciativa privada. Artigos que trata-
vam da privatização como um tópico entre outros, ou cuja preocupação era com o
processo decisório e a governabilidade que propiciaram tal processo foram colo-
cados na categoria Reforma do Estado em Geral.

Gestão pública (GP): nesta categoria estão os pontos mais específicos de
pesquisa de AP. Entre estes, destacamos processos de inovação organizacional,
políticas orçamentárias, avaliação de desempenho, ações na área de Recursos
Humanos, Programas de Qualidade Total, planejamento estratégico e, ainda, novas
formas administrativas de lidar com as políticas públicas, analisando apenas os
casos em que estas são tratadas segundo o viés da gestão pública. A literatura
sobre Nova Gestão Pública que citava especificamente a adoção de medidas e
instrumentos governamentais foram incluídos também neste tópico. No entanto,
se questões de gestão pública eram apenas secundárias diante de um debate mais
amplo de reforma do Estado, tais artigos eram contabilizados como RE.

Relações Estado/sociedade (ES): aqui foram colocados os trabalhos que
tratavam da criação de parcerias, do estabelecimento de redes, de mudanças na
relação público-privado, na montagem do espaço público não-estatal e na criação de
formas de participação da sociedade civil. Esta temática ganhou um capítulo à parte
porque ela se tornou uma das questões mais relevantes da Nova Gestão Pública.

Descentralização (DC): como argumentado anteriormente, o processo
descentralizador tornou-se muito importante no plano internacional e no Brasil,
com grande impacto sobre a estrutura administrativa clássica. Cabe ressaltar que a
descentralização é tratada apenas no seu significado político e que se foram
considerados artigos que relacionassem explicitamente descentralização e
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Reforma do Estado. Neste sentido, foram incluídos temas como articulação
intergovernamental, reformas administrativas nos governos subnacionais,
inovações no contexto local e novas formas de prestação de serviços de forma
descentralizada, especialmente na área social.

Além destas categorias gerais, ao final tentaremos mostrar algumas
tendências verificadas pelo survey bibliográfico.

3. Trabalhos da ENANPAD

A ENANPAD é o Encontro Nacional da Associação Nacional dos
Programas de Pós-Graduação em Administração, de periodicidade anual. É o
fórum científico mais importante da área. Os artigos são apresentados em diversas
categorias e selecionados em um sistema de blind-review para publicação nos
anais do Encontro, o que garante a estes trabalhos uma melhor qualidade e
representatividade em termos de pesquisa.

Obviamente, só analisamos os trabalhos que abordaram o tema reforma
do Estado, os quais, em sua maioria, concentram-se no grupo de Administração
Pública. Em 2001, houve uma mudança: a área foi dividida nas áreas “Gestão
Pública e Governança” e “Políticas Públicas”. Esporadicamente, há trabalhos
sobre Reforma do Estado apresentados em outras grupos, como “Organizações” e
“Finanças”, que também foram incorporados aqui. O período pesquisado foi de
1995 até 2002, com a leitura sistemática de todos os textos. A seguir apresentamos
os quadros com as classificações ano após ano e uma descrição de todo o período,
mais ao final da seção.

Quadro 1: Ano de Apresentação: 1995

Categoria Título Autores

DC Inovação institucional e desenvolvimento José Garcia Leal Filho
municipal sustentado

ES Sobre participação, transparência e suas Joel Souto-Maior

GP Gestão do setor público e reforma da Marta Farah
educação no Brasil

ES Novas formas de gestão dos serviços Maria Estela Reis; Álvaro da Silva; Maria
públicos: a relação público privado Cristina Galvão; Neide Lima Farran

RE O “Washington consensus” e as implicações José Mauro Gomes
para a administração pública

DC Os aparatos institucionais administrativos Dinah dos Santos Tinôco
municipais no Rio Grande do Norte: principais
dificuldades para o processo de descentralização

GP A experiência de implantação dos contratos Léo Robles; Adalberto Fischmann
de gestão — CGs no estado de São Paulo:
o caso das empresas públicas não financeiras
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Quadro 2: Ano de Apresentação: 1996

DC Descentralização 1

ES Relação Estado/Sociedade 1

RG Regulação 1

GP Gestão Pública 7

RE Reforma do Estado em geral 1

Total 11

Categoria Título Autores

GP Quality without quality management: an Marcelo Vieira
exploratory research in a public organisation

GP reforma administrativa: impasses e perspectivas Romilson Marques Cabral; Fábio
no processo de incorporação de empresas Abrantes de Oliveira
públicas no estado de Pernambuco

RG Reflexões sobre transformações na regulação Élvia Cavalcanti Fadul
de serviços públicos

GP Unqualified justice or qualified injustice? Cecília Vescovi de Aragão
A discussion on the quality of the Judiciary
in Brazil

GP Gastos com funcionalismo, emprego e salários Ricardo Beltrão
no setor público brasileiro a partir de 1980(1)

GP Novas formas de organização do setor público Antonio Moreira de Carvalho Neto
e as mudanças na natureza do trabalho

Gp Modelo de sistemas de desenvolvimento Roque Magno de Oliveira; Gilberto
organizacional para a qualidade e produtividade Tristão; Hermínio Augusto Faria; Katia
no atendimento ao público de serviço Guimarães Sousa
público local

ES A crise do estado: diagnóstico relacionamento Edison de Oliveira Martins Filho
entre Estado e sociedade no Brasil e diagnóstico
da crise

DC Descentralização e articulações Dinah dos Santos Tinôco
intergovernamentais no Rio Grande do Norte
face à esfera municipal de governo

GP Em busca da boa administração pública — Humberto Falcão Martins
política e administração na perspectiva de
paradigmas de administração pública

RE Reforma do Estado: alguns tópicos relevantes Valter Saurin
sobre administração

DC Descentralização 2

ES Relação Estado/Sociedade 2

RG Regulação 0

GP Gestão Pública 2

RE Reforma do Estado em geral 1

Total 7
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Quadro 3: Ano de Apresentação: 1997

(*) papers publicados posteriormente em revista.

DC Descentralização 0

ES Relação Estado/Sociedade 1

RG Regulação 1

GP Gestão Pública 7

RE Reforma do Estado em geral 4

Total 13

Categoria Título Autores

RE Reforma do Estado no Brasil: ideologia e João Paulo Peixoto
pragmatismo

ES Parcerias na administração pública: uma Luciano Oliveira Carino
proposta de gerenciamento

RE A reforma administrativa francesa: da crise da Valdei de Araújo
função pública a uma nova racionalidade da
ação coletiva, uma difícil transição

GP Novos padrões gerenciais no setor público — o Trajano Augustus Tavares Quinhões
caso do sistema de saúde canadense

RE Núcleos estratégicos no Estado brasileiro: lições Belmiro Valverde Jobim Castor; Herbert
do passado e riscos do presente Antonio Age José

GP Análise do desempenho de organizações públicas Ricardo Corrêa Gomes

GP Escolas de governo. Estratégia para a reforma Eda Castro Lucas de Souza
do Estado

RE Reforma do Estado x reforma do aparelho do Angélica Constantino de Almeida
Estado x reforma administrativa: uma breve
análise

GP Programa de qualidade total na administração Gelson Silva Junquilho
pública: uma proposta de análise à luz do
modelo político das organizações

GP Possíveis caminhos de futuro: o planejamento Elizabete Loiola; Paulo Miguez
estratégico e a cidade do salvador

RG Regulação estatal e competitividade em serviços Mário Jorge de Castro Lima; Élvia Mirian
públicos oligopolizados Cavalcanti Fadul

GP (*) Fortalecer o serviço público e valorizar a Adriana de Sá Mesquita; Silvia Pereira
cidadania: a opção australiana Ferreira

GP (*) A reforma administrativa da Nova Zelândia nos Wagner Geraldo Ferreira de Carvalho
anos 80-90: controle estratégico, eficiência
gerencial e accountability
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Quadro 4: Ano de Apresentação: 1998

Categoria Título Autores

RG Estratégias de gestão e reconfiguração Tânia Fischer; Expedito Teixeira de
organizacional: os setores de energia elétrica e Carvalho Filho; Florence Heber
telecomunicações Cavalcanti.

RG Estratégias genéricas na indústria de energia Ary Pinto Filho; Walter Fernando Araújo
elétrica: propostas para um novo cenário de Moraes
institucional

RG Reestruturação do setor brasileiro de Fernando Antonio Corrêa; Walter
telecomunicações: aplicação prospectiva do Fernando Araújo de Moraes
modelo de Porter.

RG Impactos da privatização sobre as estratégias Jorge Manoel Teixeira Carneiro; Jorge
competitivas de empresas de petróleo: um estudo Ferreira da Silva; Maria Alice Cavalcanti
de casos

GP A burocracia estatal brasileira como ator social Marcel Vilela de Lima; Ana Dóris da
Silva; Gláucia Maria de Oliveira
Rodrigues...

GP A função pública e o aparelho estatal: um olhar Carmen Diva Beltrão Monteiro
à luz da reforma administrativa brasileira

RE Globalização e reforma nos aparelhos estatais Vicente Volnei de Bona Sartor

DC Federalismo e políticas públicas no Brasil Celina Souza

RE A reforma do aparelho do Estado Jorge Wilton Pereira de Jesus

ES Organização social e contrato de gestão no Elvira Cruvinel Ferreira Ventura; Lizarda
contexto da reforma do Estado brasileiro Yae Igarasi; Silvio Alves Lima

RE Reforma da previdência social: aspectos Luis Eduardo Afonso
relevantes

DC Consórcios intermunicipais de saúde: o falso Maria Ceci Misoczky
dilema entre o público e o privado

RE Globalização, Estado e crise do capitalismo Humberto Elias Garcia Lopes
contemporâneo: o socialismo de mercado e a
sociedade civil como estratégias de superação

GP Burocrata ou gerente? Repensando-se a Gelson Silva Junquilho
proposta da reforma administrativa no Brasil
do real

RE A reforma gerencial no Brasil à luz da teoria da Christina Andrews; Alexabder Kouzmin
escolha pública: uma análise do discurso oficial

RG Privatização e controle de empresas na França: o Germano Mendes de Paula
caso da siderúrgica Usinor

RE Reforma e contra-reforma: a perversa dinâmica Belmiro Valente Jobim Castor; Herbert
da administração pública brasileira Antonio Age José

RG Além da privatização petroquímica: exercício de Silvio Antonio Ferraz Cário
redefinição institucional da intervenção do
estado no setor

DC Descentralização x despreparo institucional dos Dinah dos Santos Tinôco
municípios da Grande Natal

RG Luz e sombra num processo arriscado: a Ricardo Menezes Kawabe; Élvia
privatização de serviços públicos no Brasil Cavalcanti Fadul
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Quadro 5: Ano de Apresentação: 1999

GP Controle e reforma administrativa no Brasil Francisco Carlos da Cruz Silva; Cláudio
Fernando Macedo

GP Inovação na gestão pública no Brasil: uma João Antonio Gomes de Pinho; Mercejane
aproximação teórico-conceitual Wanderley Santana

RE reforma do Estado e modelos de gestão estatal: Ana Maria ferreira Menezes; Eline Viana
uma análise dos anos 60 aos 90 Menezes

ES Desafios da reforma do Estado no Brasil: a Paulo de Arruda Penteado Filho
questão das organizações sociais

GP Contrato de gestão: viabilização gerencial para o Justo Corrêa da Silva; Virgínia Helena de
atendimento à população em hospitais públicos Campos Vasconcelos; Hélia Márcia Silva

Mathias

DC Descentralização 3

ES Relação Estado/Sociedade 2

RG Regulação 7

GP Gestão Pública 6

RE Reforma do Estado em geral 7

Total 25

Categoria Título Autores

RG Efeitos da privatização sobre o desempenho das Rui Gomes da Silva Júnior; Walter Lee
ex-estatais brasileiras Ness Jr

DC A democratização da gestão pública: as relações Renata Arruda de Bloch; Moisés
entre gestor, inovação e porte demográfico do Balassiano
município

RG Políticas neoliberais e práticas de desestatização Alket Peci
nos ex-países socialistas

ES Estado e terceiro setor: uma análise de duas Luiz Carlos Abreu Mendes
iniciativas de aproximação

GP Modelo de administração pública gerencial para Egas Murilo de Sousa Lemos Filho;
as agências executivas Fátima ferreira Russo; Normando dos

Santos Moreira

RG O processo de privatização do setor de André Bezerra Cavalcante
telecomunicações brasileiro: novas linhas de
atuação

DC Dimensão política e dimensão técnica das Maria Ceci Misoczky; Marcelo Milano
definições de qualidade no serviço público Falcão Vieira; Fernando Pontual de Souza
municipal: o caso da prefeitura da cidade do Leão
recife

ES Alternativas para obter maior eficiência e Vera Maria da Motta Vieira
eficácia gerencial nas fundações públicas: o
binômio público-privado

GP “Traços caboclos”, gestão e trabalho gerencial Gelson Silva Junquilho; Marlene Catarina
no setor público brasileiro: problematização, de Oliveira Lopes Melo
evidências e proposta de análise
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Quadro 6: Ano de Apresentação: 2000

RG Reforma do estado e redefinição da provisão de Eline Viana Menezes; Pedro Paulo
serviços públicos no Brasil: reflexões sobre o Portela Paim
setor de infra-estrutura

GP Programa Comunidade Solidária: uma Sandra Maria Chaves dos Santos
abordagem à luz dos processos de reforma do
Estado

GP As vicissitudes da reforma gerencial no Brasil: André Borges de carvalho
uma abordagem analítica

GP Estrutura organizacional pública como um Adriana Marques Rosseto
entrave à adoção de inovações em tecnologia de
informações

RG O novo papel do estado nos setores de Elbia Vinhaes
infra-estrutura: reflexões sobre regulação e
regulamentação

ES As organizações sociais: garrafa velha com Mário Aquino Alves
rótulo novo?

GP A experiência do contrato de gestão frente a Julia Maria Miranda Souza de Carvalho e
cultura administrativa do Estado brasileiro Melo; Gileno Fernandes Marcelino

GP Em busca da excelência nos serviços públicos: a Eduardo Bernasiuk; Ane Lise Pereira da
visão de seus funcionários Costa Dalcul

RG (*) Novo marco regulatório para o Brasil da Alket Peci
pós-privatização: o papel das agências
reguladoras em questão

RG (*) Cuidados com a regulação Leonardo Fernando Cruz Basso; Marcelo
Roque da Silva

DC Descentralização 2

ES Relação Estado/Sociedade 3

RG Regulação 7

GP Gestão Pública 7

RE Reforma do Estado em geral 0

Total 19

(*) papers publicados posteriormente em revista.

Categoria Título Autores

GP O conceito de learning organization aplicado à Gylcilene Ribeiro Storino
administração pública brasileira

DC Descentralização: entre a privatização e a Kaio César Fernandes
democratização dos serviços públicos no Brasil

RG Concessão de serviços públicos em um contexto Patrícia Almeida Ashley
de regulação por valores e orientação para o
mercado

GP O enfoque do controle da administração pública Renato Jorge Brown Ribeiro
no Brasil deve ser a dicotomia entre avaliação de
desempenho ou controle da legalidade?
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GP Desenvolvimento de estrutura de treinamento e Renato Jorge Brown Ribeiro
produção de conhecimento em órgãos da
administração pública - O caso do TCU

GP O novo gerencialismo e os desafios para a Vera Lúcia Peixoto Mendes
administração pública

RG Olhares sobre a privatização do setor de Marcia Prezotti Palassi
saneamento capixaba

GP A capacitação administrativa e a formação de Eda Castro Lucas de Souza
gestores governamentais

DC Descentralização e municipalização: a Rosângela Vianna Alves da Silva
redefinição do papel do Estado no âmbito local

GP A nova administração pública e a  abordagem da Tomás de Aquino Guimarães
competência

RG A Agência Nacional do Petróleo e o setor do Bianca Alves
petróleo e gás natural no contexto da reforma do
Estado

GP Análise da implementação de novas tecnologias Márcia Maio de Castro
organizacionais no setor público

GP Uso do comércio eletrônico e da web em órgãos Eduardo Diniz; Carlos Eduardo
do governo Evangelisti Mauro; Thiago Tessarolo

Souza

DC O que faz o governo municipal no Brasil? José Antonio Gomes de Pinho
Realizações, tendências e perspectivas

GP Adoção de novas tecnologias da informação e Jackeline Amnatino de Andrade
inovação organizacional no setor público
brasileiro

ES Em busca de um regime contratual de gestão: a Humberto Falcão Martins
recente implementação de contratos de gestão
na administração pública brasileira

DC Descentralização 3

ES Relação Estado/Sociedade 1

RG Regulação 3

GP Gestão Pública 9

RE Reforma do Estado em geral 0

Total 16
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Quadro 7: Ano de Apresentação: 2001

Categoria Título Autores

GP Aplicação da micoreletrônica na administração Paulo Madalon de Mello; Viviane
pública e paradigmas administrativos: o caso do Aparecida da Silva
sistema integrado de informações financeiras do
governo federal — SIAFI

ES Portal de serviços públicos e de informação ao Maria Alexandra Viegas Cortez da Cunha;
cidadão: estudo de casos no Brasil Nicolau Reinhard

GP Posto fiscal eletrônico: alguns elementos Francisco Sobreira Netto
propulsores e inibidores do uso de soluções
informatizadas na modernização da prestação
de serviços públicos na administração pública
direta brasileira

RE Fundamentos de la reforma del Estado Sonia Fleury

DC A gestão participativa como fator de eficiência: José Joaquim Neto Cisne; Isolda Branco
uma proposta à administração tributária do Bezerra de Menezes
estado do Ceará

GP E como fica a questão do controle dos serviços Clezio Saldanha dos Santos
públicos no novo gerencialismo?

GP Atualizando o modelo administrativo brasileiro: Belmiro Valverde Jobim Castor; Herbert
as promessas e perspectivas do governo Antonio Age José
eletrônico

RG A Política de Regulação para os Setores Elétrico Eduardo Ramos Ferreira da Silva, Tomas
e de Telecomunicações: Uma Percepção de de Aquino Guimarães e Eda Castro Lucas
Representantes dos Poderes Executivo e de Souza
Legislativo

GP Inovação gerencial na administração pública, Vera Lúcia Peixoto Santos Mendes
cidadania e direitos dos brasileiros

GP Mudanças na administração municipal: Maria Ceci Misoczky
possibilidades de uma formação
político-organizacional

RE Administração pública gerencial e construção Ana Paula Paes de Paula
democrática no Brasil: uma abordagem crítica

GP Uma análise dos sistemas de gestão pública de Leonardo José Andriolo
acordo com o conceito atribuído ao destinatário
das ações públicas

RG A outra face da regulação: o cidadão-usuário Alketa Peci; Bianor Scelza Cavalcanti
de serviços públicos no novo modelo regulatório
brasileiro

DC A qualidade na gestão pública: uma análise de Carlos Eduardo Marinho Diniz
empresas públicas em natal/RN

GP A reforma do Estado brasileiro: implicações Valdinei Costa Souza; Francisco Djalma
para uma instituição federal de ensino superior de Oliveira

DC Descentralização 2

ES Relação Estado/Sociedade 1

RG Regulação 2

GP Gestão Pública 8

RE Reforma do Estado em geral 2

Total 15



27

Quadro 8: Ano de Apresentação: 2002

Categoria Título Autores

DC Intersetorialidade, descentralização e Roberto Rocha Coelho Pires
participação: novas estruturas para um Estado
mais próximo do cidadão

GP Carreiras públicas e reforma administrativa do Rosângela Aparecida dos Reis Machado
Estado brasileiro: problemas e impasses

GP Medidas de desempenho balanceadas: um estudo Lavínia de Lima Galvão; Gilberto Tristão;
em organizações públicas brasileiras Bráulio Tarcísio Pôrto de Matos

ES Controle na implementação de programas públicos Sheila Cristina Tolentino Barbosa; Janan
executados por redes interogarnizacionais Joslin Medeiros

GP Auto-avaliação da gestão em organizações Gerson Rosenberg; Pierre Ohayon
públicas de ciência e tecnologia: um instrumento
aplicado à Fiocruz

RE O problema central do controle da administração Renato Jorge Brown Ribeiro
pública pode ser resumido ao debate sobre modelos?

RE Crise do Estado: uma análise da “controvertida Reginaldo Souza Santos; Elizabeth Matos
crise fiscal brasileira” Ribeiro, et al

ES Desafios da gestão de uma rede de políticas: o caso Sonia Fleury; Danielle Migueletto;
do comitê das entidades públicas no combate Renata Bloch
à fome e pela vida

RG A relação entre a autonomia das agências reguladoras Clezio Saldanha dos Santos
e o controle da qualidade da distribuição de energia
elétrica: estudo de caso de seis estados brasileiros

ES Gestão das redes de políticas Sonia Fleury

ES A terceirização dos serviços públicos através de Maurício Miranda; Dinah dos Santos
cooperativas de trabalho: o caso de Itajá/RN Tinôco

RG A atuação dos novos agentes reguladores em Vitarque Lucas Coelho; Tânia Maria D.
um contexto de reestruturação do setor Fischer
energético brasileiro: o caso ARCON

ES Sociedade da informação, accountability e Luiz Akutsu; José Antonio Gomes de
democracia delegativa: investigação em portais Pinho
de governo no Brasil

RE Reforma administrativa e as resistências Dario de Oliveira Lima Filho; Gleisi
externas: o caso de Mato Grosso do Sul Helena Hoffman

GP Governo eletrônico e democracia: uma análise Marco Aurélio Ruediger
preliminar dos impactos e potencialidades na
gestão pública

RG Análise do momento crítico do setor elétrico Murilo Sérgio Lucena Pinto; Rezilda
brasileiro e suas variações institucionais Rodrigues Oliveira

GP Mecanismos de respostas organizacionais à Carlos Augusto Sant’Anna Guimarães
mudança institucional: o caso da Fundação
Joaquim Nabuco

DC Aspectos institucionais do processo de reforma Felipe Antônio Rocha e Silva; Izabela
descentralizadora na gestão pública do Moreira Corrêa; Wagner Frederico
município de Belo Horizonte: intersetorialidade Gomes de Araújo
e territorialidade

GP A experiência do governo federal na avaliação Marta Penna Marinho Ghirlanda; Gilberto
do plano plurianual 2000-2003 Tristão

ES Redes para implementação de políticas públicas: Alketa Peci; Frederico José Lustosa da
obstáculos e condições de funcionamento Costa
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Constatou-se, primeiramente, um aumento de trabalhos sobre Reforma do
Estado comparando 1995 a 2002. O pico que houve em 1998 é parcialmente
explicado pelos papers em outras áreas (4 em Organizações/Estratégias, todos
sobre privatização e reestruturação dos setores de energia elétrica, telecomunica-
ções e petróleo). De 1999 até 2001, as apresentações vinham sofrendo uma redução
sem uma explicação aparente, havendo uma retomada em 2002. Na Tabela
abaixo, mostramos a evolução dos textos por assunto

Tabela 6: Evolução dos trabalhos da ENANPAD por categoria

Observou-se que a categoria Gestão Pública é a mais tratada na
ENANPAD, com 41% do total de trabalhos. Mais do que isso, essa área cresceu
em comparação ao período anterior. É um fato alvissareiro porque demonstra o
crescimento da pesquisa empírica específica em AP. Mesmo assim, a leitura atenta
dos textos revela que a maioria deles continua trilhando mais uma via normativa
do que de investigação de dados. Quando esta acontece, o objeto quase sempre é
um estudo de caso, com ainda pouca discussão com o restante da literatura sobre
o assunto em tela. Dito de outro modo, o survey revela duas formas de produção
nesta categoria: a muito geral e a muito particular, faltando a construção de uma
teoria de médio alcance, no sentido de Robert Merton. Nesta linha, estão mais os
textos que utilizam o enfoque comparado, uma novidade também importante
neste universo pesquisado.

DC Descentralização 2

ES Relação Estado/Sociedade 6

RG Regulação 3

GP Gestão Pública 6

RE Reforma do Estado em geral 3

Total

ENANPAD 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 total

Gestão Pública 2 7 7 6 7 9 8 6 52

Regulação 0 1 1 7 7 3 2 3 24

Reforma do Estado em geral 1 1 4 7 0 0 2 3 18

Relação Estado/Sociedade 2 1 1 2 3 1 1 6 17

Descentralização 2 1 0 3 2 3 2 2 15

total 7 11 13 25 19 16 15 20 126

Observação: Dois artigos apresentados em 1997 e dois em 1999 foram posteriormente publicados em
revistas
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A segunda categoria mais recorrente é a da Regulação, que teve seu pico
em 1998 e 1999. Nessa área, deve-se ressaltar uma mudança qualitativa dos traba-
lhos, que passaram do debate sobre modelos e conceitos em 98 e 99, para avalia-
ções empíricas em 2001-2. Acima de tudo, é impressionante o número de trabalhos
acerca deste tema, dada a sua recente incorporação ao debate. Em boa medida,
pela análise qualitativa dos papers, percebe-se que é a temática com maior poten-
cial de crescimento e avanço científico.

Outro ponto a se destacar refere-se à categoria Reforma do Estado em
geral. Ela teve uma escalada crescente até 1998, depois começou a perder força
em 1999 e 2000 e foi retomada nos dois últimos anos. Analisando mais detidamente
os textos, observa-se que no primeiro período o número de textos era muito grande
por conta do debate com o Plano Diretor do Aparelho de Estado, normalmente
baseada em posições antagônicas de defesa e crítica. A partir de 1999, com o fim
do MARE, a discussão geral perdeu força e os estudos empíricos ganharam um
impulso. A retomada recente não significa uma redução da investigação dos
dados, mas, ao que parece, uma volta ao debate mais geral com o término do
governo FHC. Trata-se de uma tendência forte para o próximo período, vinculada
à avaliação de tudo o que foi feito e um acerto ajuste de contas com o modelo
implantado.

Sintomático dos rumos do debate brasileiro é o contingente pequenos de
trabalhos sob a categoria Relação Estado/Sociedade, bem como de
Descentralização. As explicações são específicas para cada caso. Em relação ao
primeiro, embora tenha havido um crescimento em 2002, o tema Relação Estado/
Sociedade têm tido pouca importância em AP, ao nosso juízo, pela quase negli-
gência da questão de democratização do poder público no debate mais geral. Em
relação à outra categoria, o problema não é a falta de literatura sobre tal assunto,
que é abundante, e sim o número reduzido de pesquisas que interligam
descentralização e reforma do Estado.

Gráfico 1

Distribuição por assunto

Gestão Pública
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Reforma do
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4. Artigos publicados em revistas científicas

O survey referente aos artigos de revistas procurou, como dito anterior-
mente, analisar as publicações específicas da área e aquelas que apresentam texto
com grande impacto sobre a produção em Administração Pública. Outro comentário
metodológico importante foi que não estudamos o período de 2002, por conta do
atraso na periodicidade de tais publicações. Este é o problema recorrente no Brasil,
que atrapalha o bom desenvolvimento do debate acadêmico.

No quadro 9, listamos as publicações que foram aqui analisadas.

Quadro 9: Revistas Analisadas

A seguir, mapeamos a produção científica presentes nestas revistas
científicas.

Publicação Editora Peridiocidade total de artigos

Revista do Serviço Público Escola Nacional de Administração Quadrimestral 50
Pública – ENAP

Revista de Administração Escola Brasileira de Administração Pública Bimestral 44
Pública da Fundação Getulio Vargas – EBAP/FGV

DADOS — Revista de Instituto Universitário de Pesquisas da Trimestral 7
Ciências Sociais Universidade Candido Mendes do Rio

de Janeiro – IUPERJ

Revista do BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Semestral 6
Econômico e Social — BNDES

Revista Brasileira de Associação Nacional de Pós-Graduação e Quadrimestral 5
Ciências Sociais Pesquisa em Ciências Sociais — ANPOCS

Revista de Administração Associação Nacional dos Programas de Quadrimestral 7
Contemporânea Pós-Graduação em Administração — ANPAD

Revista de Administração Departamento de Administração da Trimestral 10
Faculdade de Economia, Administração
e Contabilidade da Universidade de
São Paulo – FEA/USP

Lua Nova Cedec – São Paulo Quadrimestral 12

total revistas 141
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Quadro 10: Ano de publicação: 1995

Cat. Título Autores Publicação

GP As demandas de formação de OSLAK, Oscar Revista do Serviço Público
administradores públicos frente Ano 46, n. 1, jan-abr 1995,
ao novo perfil do Estado pp 45-68

GP Formação de administradores e BONIFÁCIO, José Alberto Revista do Serviço Público Ano
profissionalização da carreira 46, n. 2/3, mai-dez 1995,
administrativa pp 55-76

RG Novos horizontes para a regulação BRAGA, José Carlos de Souza, Revista de Administração
do sistema de saneamento no Brasil MEDICI, André Cezar, Pública Vol. 29, n.1, jan./mar.

ARRETCHE, Marta 1995, pp. 115-148

ES Implementação do Sistema Único VIANA, Ana L., QUEIROZ, Revista de Administração
de Saúde: novos relacionamentos Marcos S., IBANEZ, Nelson Pública Vol. 29, n.3, jul/set 1995,
entre os setores público e privado pp. 17-32
no Brasil

GP Desenvolvimento gerencial no CARVALHO, Maria do Socorro Revista de Administração
setor público: velhas questões e Macedo Vieira de Pública Vol. 29, n.4, out./dez.
novos desafios 1995, pp. 27-37

RG Contratos de gestão nas empresas SILVA, Carlos Eduardo de Revista de Administração
estatais: estrutura, problemas e Souza e Pública Vol. 29, n.4, out./ dez.
acompanhamento 1995, pp. 60-73

RG A privatização do setor elétrico SÁ, Eduardo Klingelhoefer de Revista do BNDES, Volume 3,
na Inglaterra e reflexões para o n. 3, jun 1995, pp 39-54.
caso brasileiro

RG Reflexões sobre a concessão de SOUSA, Raimunda Alves de Revista do BNDES, Volume 3,
serviços públicos e MOREIRA, Terezinha n. 4, dez 1995, pp 127-150.

RE Estado, regime fiscal e ordem SOLA, Lourdes Revista Brasileira de Ciências
monetária: qual Estado? Sociais vol. 10, n.27, fevereiro

1995, pp 29-60

DC Descentralização 0

ES Relação Estado/Sociedade 1

RG Regulação 4

GP Gestão Pública 3

RE Reforma do Estado em geral 1

Total 9



32

Quadro 11: Ano de publicação: 1996

Cat Título Autores Publicação

RE Da administração Pública à gerencial BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos Revista do Serviço Público Ano 47,
n. 1, jan-abr 1996, pp 7-40

RE Governance e reforma do Estado: o MELO, Marcus Revista do Serviço Público Ano 47,
paradigma agente x principal n. 1, jan-abr 1996, pp 67-82

GP Avaliação das políticas públicas na MELDOLESI, Nicoletta Stame Revista do Serviço Público
França Ano 47, n. 1, jan-abr 1996, pp 83-12

RE Governabilidade, governance e DINIZ, Eli Revista do Serviço Público Ano 47,
reforma do Estado: considerações n. 2, mai-ago 1996, pp 5-21
sobre o novo paradigma

RE Crise e reforma do Estado: uma FERREIRA, Caio Márcio Marini Revista do Serviço Público Ano 47,
questão de cidadania e valorização n. 2, set-dez 1996, pp 5-33
do servidor

GP A reforma do Estado e a concepção CHEVALLIER, Jacques Revista do Serviço Público Ano 47,
francesa do serviço público n. 3, set- dez 1996, pp 35- 58

RE A modernização do Estado para o KLIKSBERG, Bernardo Revista de Administração Pública
desenvolvimento social — algumas Vol. 30, n.1, jan./fev. 1996, pp 78-90
questões chaves

GP Gestão de políticas sociais: o nó da FLEURY, Sônia Revista de Administração Pública
reforma do Estado Vol. 30, n.4, julho/agost. 1996,

pp. 175-180

ES Considerações sobre o Estado ALMEIDA, Fernando Galvão de. Revista de Administração Pública
empresário, Lei de Concessões e e SILVA, Salomão Quadros Vol 30, n. 5, set/out 1996, pp 24-50
Reformas Constitucionais no Brasil

RE A crise do Estado; relacionamento MARTINS, Edson de Oliveira Revista de Administração Pública
entre Estado e sociedade no Brasil Filho Vol 30, n.6, nov/dez 1996, pp 89-104
e diagnóstico da crise

RE Diferentes abordagens sobre a FLEURY, Sônia Revista de Administração Pública
reforma do Estado Vol. 30, n.6, nov./dez.. 1996,

pp. 185-190

RE Pragmatismo por necessidade: os ALMEIDA, Maria Herminia DADOS —  Revista de Ciências
rumos da reforma econômica no Tavares de Sociais. Volume 39, n. 2, 1996,
Brasil pp 213- 234

RE Brasil na Virada do Século: Um WERLANG, Sérgio Ribeiro DADOS —  Revista de Ciências
País Liberal da Costa Sociais. Volume 39, n. 3, 1996,

pp 367- 375

GP Retomando o planejamento: o plano RODRIGUES, Mauro Marcondes Revista do BNDES, Volume 3, n. 5,
plurianual 1996-1999 jun 1996, pp 3-30

RG A política de concorrência no Brasil NASCIMENTO, Cynthia Araújo Revista do BNDES,  volume 3, n. 5,
e o novo paradigma regulatório jun 1996, pp. 155-170

RE A Reforma do Estado: PRZEWORSKI, Adam Revista Brasileira de Ciências
responsabilidade política e Sociais, vol. 11, n.32, outubro 1996,
intervenção econômica pp 18-40

RE Reforma do Estado e Condução LECHNER, Norbert Lua Nova, 37
Política

RE O encaminhamento político das TORRE, Juan Carlos Lua Nova, 37
reformas estruturais

RE Economia e Política na Reforma LATTMAN-WELTMAN, Fernando Lua Nova, 37
do Estado

DC Crise do Estado e Estilos de Gestão FREY, Klaus Lua Nova, 37
Municipal
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Quadro 12: Ano de publicação: 1997

DC Descentralização 1

ES Relação Estado/Sociedade 1

RG Regulação 1

GP Gestão Pública 4

RE Reforma do Estado em geral 13

Total 20

Cat Título Autores Publicação

RE Estratégia e estrutura para um novo BRESSER PEREIRA, Luís Carlos Revista do Serviço Público Ano 48,
Estado n. 1, jan-abr 1997, pp 5-25

ES Reforma administrativa e marco legal MODESTO, Paulo Eduardo Revista do Serviço Público Ano 48,
das organizações sociais no Brasiln. Garrido 2, mai-ago 1997, pp 27-57

RE Reforma do setor público e BACCARO, Lúcio e Revista do Serviço Público Ano 48,
participação sindical: o caso do LOCKE, Richard 2, mai-ago 1997, pp 125-155
Msistema de pensão italianon.

GP A reforma administrativa da Nova CARVALHO, Wagner Revista do Serviço Público Ano 48,
Zelândia nos anos 80- 90: controle n. 3, set-dez 1997, pp 5-35
estratégico, eficiência gerencial e
accountability

GP Fortalecer o serviço público e MESQUITA, Adriana de Sá e Revista do Serviço Público Ano 48,
valorizar a cidadania: a opção FERREIRA, Silvia Pereira n. 3, set-dez 1997, pp 37- 62
australiana

GP Reforma administrativa: o caso do ALVES, Andréa Moraes e Revista do Serviço Público Ano 48,
Reino Unido MACEDO, Marcelo Ernandez n. 3, set- dez 1997, pp 63-84

GP A modernização do Estado e a TOHA, Carolina e SOLARI, Revista do Serviço Público Ano 48,
gerência pública Ricardo n. 3, set-dez 1997, pp 85-103

GP Burocracia, eficiência e modelos de ARAGÃO, Cecília Vescovi Revista de Serviço Público, Ano 48,
gestão pública: um ensaio n. 3, set-dez 1997, pp 105- 133

GP Desafios da administração pública RUA, Maria das Graças Revista de Serviço Público, Ano 48,
brasileira: governança, autonomia, n. 3, set-dez 1997, pp 135-153
neutralidade

RE Avanços desiguais e intenções GAULT, David Arellano Revista do Serviço Público, Ano 48,
indefinidas: A reforma do Estado do n. 3, set./dez. 1997, pp. 153-170
México e a estratégia de
gerenciamento

RE Reforma do Estado: em busca de CARVALHO, Wagner Revista de Administração Pública
um modelo comparativo Vol 31, n.1, jan/fev 1997, pp 139-144

GP Reforma do Estado no setor saúde: os LOBATO, Leanaura de Revista de Administração Pública
casos do Canada, Estados Unidos e Vasconcelos; QUINHÕES, Vol 31, n.2, mar/abr 1997,
Grã Bretanha PRESOTO, Claudia pp 209-216

Trajano Augustus T. e

RE Reforma Administrativa POBLETE, Luís Fernando Duque Revista de Administração Pública
Vol 31, n.3, maio/jun 1997,
pp 133- 188

GP Novos Modelos de gestão na CONFORTO, Gloria Revista de Administração Pública
prestação de serviços públicos Vol 31, n.4, jul/ago 1997,
e o estabelecimento do marco pp 216- 229
regulatório
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RE Repensando el Estado para el KLIKSBERG, Bernardo Revista de Administração Pública
desarrollo social: mas alla de Vol 31, n.4, jul/ago 1997,
dogmas y convencionalismos pp 230-265

RE Reforma administrativa: uma FLEURY, Sônia Revista de Administração Pública
visão crítica Vol. 31, n.4, julho/agost. 1997,

pp. 299-399

RE Reforma administrativa: discutindo FLEURY, Sônia Revista de Administração Pública
os argumentos Vol. 31, n.5, set./out. 1997,

pp. 195-204

RE O balanço das reformas na América FLEURY, Sônia Revista de Administração Pública
Latina Vol 31, n.6, nov/dez 1997,

pp 181-190

DC Argumentos em torno de um velha SOUZA, Mário Tibério Alves de DADOS — Revista de Ciências
tema: a descentralização Sociais. Volume 40, n.3, 1997,

pp. 377 a 411

RE A Reforma Negociada: o Congresso ALMEIDA, Maria Hermínia Revista Brasileira de Ciências
e a política de Privatização  Tavares e MOYA, Maurício Sociais vol. 12, n.34, junho de 1997,

pp 119- 132

RG A regulação da infra-estrutura: a Rigolon, Francisco José Zagari Revista do BNDES, n. 7, junho de
experiência recente no Brasil 1997, pp 123-150

ES Redefinição de espaços e papéis na FADUL, Élvia M. Cavalcanti Revista de Administração
gestão de serviços públicos: fronteiras Contemporânea vol. 1, n.1, jan/abr
e funções da regulação social 1997, pp. 55-70

GP O Estado concorrencial e as CARVALHO NETO, Antonio Revista de Administração
mudanças na natureza do trabalho no Moreira de Contemporânea vol. 1, n.2,
setor público mai/ago 1997, pp. 25-44

DC Descentralização 1

ES Relação Estado/Sociedade 2

RG Regulação 1

GP Gestão Pública 9

RE Reforma do Estado em geral 10

Total 23
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Quadro 13: Ano de publicação: 1998

Cat Título Autores Publicação

RE Uma reforma gerencial da BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos Revista de Serviço Público Ano 49,
Administração Pública no Brasil n.1, jan-mar 1998, pp 5-42

RE A política da reforma do Estado: um KAUFMAN, Robert R Revista de Serviço Público Ano 49,
exame de abordagens teóricas n.1, jan-mar 1998, pp 43- 69

RE Introdução à critica da razão BURSZTYN, Marcel Revista de Serviço Público Ano 49,
desestatizante n.1, jan-mar 1998, pp 141-163

RE As reformas administrativas no Brasil: LIMA JUNIOR, Olavo Brasil Revista de Serviço Público Ano 49,
modelos, sucessos e fracassos n.1, abr-jun 1998, pp 5-31

RE Fugindo do perigo: a política da GHIO, José Maria e Revista do Serviço Público Ano 49,
reforma administrativa na Argentina ECHEMENDY, Sebastian n.3, abr/jun 1998, pp 33-55
de Menem

RE A reforma do Estado no contexto GAETANI, Francisco Revista do Serviço Público Ano 49,
latino-americano: comentários sobre n.3, abr/jun 1998, pp 85- 104
alguns impasses e possíveis
desdobramentos

RE A mudança de política na crise do FEDELE, Marcello Revista do Serviço Público Ano 49,
Estado de Bem-Estar Social: uma n.4, out/dez 1998, pp 85-116
análise comparada

ES Nem privado nem estatal: em busca MORALES, Carlos Antônio Revista do Serviço Público Ano 49,
de uma nova estratégia para a n.4, out/dez 1998, pp 11-149
provisão de serviços públicos

RE Reforma do Estado e da COSTA, Frederico Lustosa da Revista de Administração Pública,
administração pública Vol 32, n.2, mar/abr 1998,

pp 213-217

RE Promulgação da Emenda COSTA, Frederico Lustosa da Revista de Administração Pública,
Constitucional n. 19 Vol 32, n. 3, mai/ jun 1998,

pp 265-267

RE Estado, reforma do Estado e COSTA, Frederico Lustosa da Revista de Administração Pública,
democracia no Brasil da Nova Vol 32, n.4, jul/ago 1998, pp  41- 82
República

RE Reforma e Contra Reforma: a CASTOR, Belmiro Valverde Revista de Administração Pública
perversa dinâmica da administração Jobim e JOSÉ, Herbert Antônio Vol 32, n. 6, nov/dez 1998,
pública brasileira Age pp 97-111

RE Restaurando a governabilidade: o FAUCHER, Philippe DADOS- Revista de Ciências
Brasil (afinal) se acertou? Sociais. Volume 41, n. 1, 1998,

pp. 5-50

RE A longa constituinte : reforma do COUTO, Cláudio DADOS- Revista de Ciências
Estado e fluidez institucional no Sociais. Volume 41, n.1, 1998,
Brasil pp 51 a 86

ES A construção de redes públicas na MOURA, Suzana Revista de Administração
gestão local: algumas tendências Contemporânea vol. 2, n.1,
recentes jan/abr 1998, pp. 67-86

ES Em busca de uma teoria da burocracia MARTINS, Humberto Falcão Revista de Administração
pública não-estatal: política e Contemporânea vol. 2, n.3,
administração no terceiro setor set/dez 1998, pp. 109-128

ES Desafios da parceria governo e FISCHER, Rosa Maria e Revista de Administração vol. 33,
terceiro setor FALCONER, Andrés Pablo n.1, jan-mar 1998, pp. 12-19

GP Desafios para o aperfeiçoamento COMINI, Graziela Maria e Revista de Administração vol. 33,
organizacional de órgãos públicos RHINOW, Guilherme n.1, jan-mar 1998, pp. 60-67
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Quadro 14: Ano de publicação: 1999

DC Descentralização 0

ES Relação Estado/Sociedade 4

RG Regulação4 0

GP Gestão Pública 1

RE Reforma do Estado em geral 19

Total 24

RE O Novo Enfoque do Banco Mundial COSTA, Valeriano Mendes Lua Nova, 44
sobre o Estado Ferreira

RE Alguns Argumentos sobre Reformas CRUZ, Sebastião Velasco e Lua Nova, 45
para o Mercado

RE Uma perspectiva analítica para a DINIZ, Eli Lua Nova, 45
Reforma do Estado

RE A Reforma do Estado dos anos 90: BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos Lua Nova, 45
lógica e mecanismos de controle

RE O discurso da Nova Administração ANDREWS, Christina e Lua Nova, 45
Pública KOUZMIN, Alexander

RE Os caminhos da Reforma do Estado PALERMO, Vicente Lua Nova, 45
na Argentina e no Brasil

Cat Título Autores Publicação

RE Do Estado positivo ao Estado MAJONE, Giandomenico Revista do Serviço Público Ano 50,
regulador: causas e consequências de n.4, jan/mar 1999, pp 5-36
mudanças no modo de governança

RE Modernização da gestão pública no LARRAIN, Cláudio Orrego Revista do Serviço Público Ano 50,
Chile: progressos e desafios n.4, jan/mar 1999, pp 95-121

RE Uma nova gestão pública para a CLAD (Centro Revista do Serviço Público Ano 50,
América Latina Latino-Americano para o n.4, jan/mar 1999, pp 123-146

Desenvolvimento)

RG Reforma regulatória: conceitos, ABRANCHES, Sérgio Henrique Revista do Serviço Público Ano 50,
experiências e recomendações  Hudson de n.4, abr/jun 1999, pp 19-50

GP Reforma do Estado e pesquisa nas MENARDI, Fabrício Benedito e Revista do Serviço Público, ano 50,
telecomunicações no Brasil: um COSTA, Maria Conceição da n. 2, abr/jun 1999, pp 51-64
estudo sobre o Centro de Pesquisa
e Desenvolvimento- CPqD

RE Reflexões sobre a reforma gerencial BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos Revista do Serviço Público, ano 50,
brasileira de 1995 n. 2, out/dez 1999, pp 5-29

RE Alguns determinantes de GILL, Indermit S Revista do Serviço Público, ano 50,
sustentabilidade das Reformas n. 2, out/dez 1999, pp 31- 47
da Administração Pública

RE Programa de Estudos e Pesquisas em COSTA, Frederico Lustosa da Revista de Administração Pública,
Reforma do Estado e Governança Vol 33, n.1, jan/fev 1999, pp 157-163

ES Estado e sociedade nos anos 90: ROHM, Ricardo Revista de Administração Pública
cartografias pendulares sobre a Vol 33, n.2, mar/abr 1999, pp 95-107
América Latina
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RG Parcerias público- privadas no Brasil: CHEROBIM, Ana Paula Mussi Revista de Administração Pública
os processos de privatização de Szabo Vol 33, n.2, mar/abr 1999, pp 109-128
segmentos da infra-estrutura de
transportes de bens, nos modos
rodoviário e ferroviário, e a inovação
institucional

GP Reforma do Estado: restrições e COSTA, Frederico Lustosa da Revista de Administração Pública
escapismos no funcionamento das Vol 33, n.2, mar/abr 1999,
agências autônomas pp 191-199

RE Desestatização como estratégia de COSTA, Frederico Lustosa da e Revista de Administração Pública
reforma do Estado: análise preliminar PECI, Alketa Vol 33, n.3, maio/jun 1999,
da privatização no Brasil da Nova pp 191-205
República

RG Novo marco regulatório para o Brasil PECI, Alketa Revista de Administração Pública
da pós-privatização: o papel das Vol. 33, n.4, jul/ago 1999,
agências reguladoras em questão pp 121-135

GP A reforma do Estado e o setor CHERCHIGLIA, Mariangela Leal e Revista de Administração Pública
público de saúde: governança e DALLARI, Sueli Gandolfi Vol 33, n.5, set/out 1999, pp 65-84
eficiência

RE Incorporações e fusões: lições do PINHEIRO, Ivan Antônio Revista de Administração Pública
mundo corporativo para a agenda da Vol 33, n.6, nov/dez 1999, pp 41-60
reforma do Estado

GP A mudança difícil: notas sobre NOGUEIRA, Marco Aurélio Revista de Administração Pública
reforma do Estado e recursos Vol 33, n.6, nov/dez 1999, pp 61-88
humanos

RE Negociando a reforma: a privatização ALMEIDA, Maria Hermínia DADOS — Revista de Ciências
de empresas públicas no Brasil Tavares de Sociais. Volume 42, n.3, 1999,

pp. 421-451

RE Reestruturação e reforma do Estado: TEIXEIRA, Hélio Janny; Revista de Administração vol. 34,
Brasil e América Latina no processo KOUZMIN, Alexander e n.1, jan-mar 1999, pp. 5-8
de globalização ANDREWS, Christina W

RE Globalização: o grande medo DRACHE, Daniel Revista de Administração vol. 34,
n.1, jan-mar 1999, pp. 9-28

GP Reconstrução da administração TEIXEIRA, Hélio Janny; Revista de Administração vol. 34,
pública: aspectos do caso brasileiro CAMARGO, Ricardo Luiz e n.1, jan-mar 1999, pp. 53-60

SALOMÃO, Sérgio Mattoso

DC Governo local: o mito da SPINK, Peter; Revista de Administração vol. 34,
descentralização e as novas práticas CLEMENTE, Roberta e n.1, jan-mar 1999, pp. 61-69
de governança KEPPKE, Rosane

ES Reforma do Estado e serviços FADUL, Élvia Mirian Cavalcanti Revista de Administração vol. 34,
públicos: transformação de um n.1, jan-mar 1999, pp. 70-78
modelo ou adaptação a uma nova
ordem social?

GP Reforma dos serviços de saúde ZYLBERSTAJN, Hélio; Revista de Administração vol. 34,
pública em São Paulo: uma boa idéia CYRILLO, Denise C. e n.1, jan-mar 1999, pp. 79
destruída por uma estratégia errada? CAMPINO, Antônio Carlos C

DC Reforma do Estado, SOUZA, Celina e Lua Nova, 48
Descentralização e Desigualdades CARVALHO, Inaiá de

DC Descentralização 2

ES Relação Estado/Sociedade 2

RG Regulação 3

GP Gestão Pública 6

RE Reforma do Estado em geral 11

Total 24
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Quadro 15: Ano de publicação: 2000

Cat Título Autores Publicação

RG A capacidade de regulação estatal OZLAK, Oscar e FELDER, Ruth Revista do Serviço Público, ano 51,
na Argentina n. 1, jan-mar 2000, pp 5-39

GP Um modelo para a nova gerência JONES, Lawrence R. e Revista do Serviço Público, ano 51,
pública THOMPSON, Fred n. 1, jan-mar 2000, pp 41- 79

GP A Administração com foco no NASSUNO, Marianne Revista do Serviço Público, ano 51,
usuário-cidadão: realizações no n. 4, out/dez 2000, pp 61- 98
governo federal brasileiro nos
últimos 5 anos

GP Las Cartas de servicios y los premios CORDOBA, Amador Elena Revista do Serviço Público, ano 51,
a la calidad em la administracion n. 4, out/dez 2000, pp 139- 146
general del Estado español

RE Por um outra reforma do Estado: COSTA, Frederico Lustosa da Revista de Administração Pública
estratégias alternativas ao paradigma Vol. 34, n. 1, jan/fev 2000,
gerencialista pp 267- 270

RG Os primeiros resultados do novo FILARDI, Fernando Revista de Administração Pública
modelo de regulação do setor Vol. 34, n.2, mar/abr 2000,
elétrico: a experiência da Light pp 153- 170
Serviços de Eletricidade S.A

RE A reforma do Distrito Federal CAVALCANTI, Bianor Revista de Administração Pública.
Vol. 34, n. 3, maio/jun 2000,
pp 145-151

RE A reforma gerencial do Estado BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos Revista de Administração Pública
de 1995 Vol. 34, n.4, jul/ago 2000, pp 7- 26

RG Regulação e arbitragem nos setores ARAUJO, Helena Caetano de e Revista de Administração Pública
de serviços públicos no Brasil: Pires, José Cláudio Linhares Vol. 3, n.5, set/out 2000, pp 9-28
problemas e possibilidades

RG Avaliação de agências reguladoras: CAMPOS, Anna Maria, Revista  de Administração Pública
uma agenda de desafios para a AVILA, Jorge Paulan Costa, Vol. 34, n. 5, set/out 2000, pp 29-46
sociedade brasileira SILVA, Dercio Santiago Jr

RG Regulação do Estado e reforma das HEBER, Florence e Revista de Administração Pública
telecomunicações FISCHER, Tânia Vol. 34, n.5, set/out 2000,

pp 143-163

RE Ética burocrática, mercado e BORGES, André DADOS — Revista de Ciências
ideologia administrativa: Sociais. Volume 43, n.1, 2000,
contradições da resposta pp 119-151
conservadora à crise de caráter
do Estado

GP Reforma Administrativa e Relações CHEIBUB, Zairo B Revista Brasileira de Ciências
Trabalhistas no Setor Público: Sociais vol. 15, n.43, junho de 2000,
dilemas e perspectivas pp 115-146

DC Indicadores de qualidade na VIEIRA, Marcelo Milano Falcão; Revista de Administração
administração municipal: um estudo CALADO, Sônia Maria Rodrigues; Contemporânea vol. 4, n.1,
exploratório na prefeitura da cidade MORAIS, Diogo Gonçalves jan/abr 2000, pp. 69-92
de Recife Veras de; ARAÚJO, Stella Maria

Medeiros de; LEÃO, Fernando
Pontual de Souza

RG Reflexões sobre a regulamentação BASSO, Leonardo Fernando Revista de Administração
Cruz  e SILVA, Marcelo Contemporânea vol. 4, n.2,
Roque da mai/ago 2000, pp. 67-86
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Quadro 16: Ano de publicação: 2001

DC Descentralização 1

ES Relação Estado/Sociedade 0

RG Regulação 6

GP Gestão Pública 4

RE Reforma do Estado em geral 4

Total 15

Cat Título Autores Publicação

RE Uma nova gestão para um novo BRESSER PEREIRA, Luis Carlos Revista do Serviço Público, ano 52,
Estado: liberal, social e republicano n. 1, jan-mar 2001, pp

GP Evaluación de la gestión pública: BOZZI, Ospina Revista do Serviço Público, ano 52,
conceptos y aplicaciones en el caso n. 1, jan-mar 2001, pp
latinoamericano

GP A experiência gerencial no Brasil ENAP Revista do Serviço Público, ano 52,
em ação n. 1, jan-mar 2001, pp

GP Enfoques y lineamientos para el CAIDEN, Gerald E. e Revista do Serviço Público, ano 52,
seguimiento, la medición y la CAIDEN, Naomi J. n. 1, jan-mar 2001, pp
evaluación del desempeño en
programas del sector público

GP Una comparación internacional en DERLIEN, Hans-Ulrich Revista do Serviço Público, ano 52,
la evaluación de las políticas públicas n. 1, jan-mar 2001, pp

GP La integración de la evaluación de GOÑI, Eduardo Zapico Revista do Serviço Público, ano 52,
políticas públicas en el proceso n. 2, abr-jun 2001, pp
presupuestario

GP La nueva administración pública: el CHRISTENSEN, Tom e Revista do Serviço Público, ano 52,
equilíbrio entre la gobernanza LAEGRID, Per n. 2, abr-jun 2001, pp
política y la autonomía administrativa

GP Governo eletrônico e seus impactos COELHO, Espartaco Madureira Revista do Serviço Público, ano 52,
na estrutura e na força de trabalho n. 2, abr-jun 2001, pp
da Organizações Públicas

GP A mensuração do desempenho de TALBOT, Colin; Revista do Serviço Público, ano 52,
ministérios e agências de governo: DAUNTON, Lyn e n. 3, Jul-Set 2001, pp
evoluções internacionais MORGAN, Colin

GP A nova gestão pública e as políticas KELLY, Joanne e WANNA, John Revista do Serviço Público, ano 52,
de programação orçamentária do n. 3, Jul-Set 2001, pp
governo

RE Gobernando para obtener resultados SHAH, Anwar Revista do Serviço Público, ano 52,
en un mundo globalizado y n. 4, Out-Dez 2001, pp
localizado

GP Auditoria de gestão e estratégia no FREITAS, Carlos Alberto Revista do Serviço Público, ano 52,
setor público  Sampaio de n. 4, Out-Dez 2001, pp

GP Los Modelos de Orientación RAMIÓ, Carles e Revista do Serviço Público, ano 52,
Estratégica (MOES): una adaptación SALVADOR, Miquel
del enfoque estratégico para el
rediseño organizativo en las
administraciones públicas n. 4, Out-Dez 2001, pp

RE Como reformar o Estado para KLIKSBERG, Bernardo Revista de Administração Pública
enfrentar os desafios sociais do Vol 35, n.2, mar/abr 2001,
terceiro milênio pp 119-151
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A partir deste mapa podemos fazer uma classificação mais quantitativa,
como exposta na Tabela 7.

RE Researching privatisation: some GOMES, Luciana de Oliveira Revista de Administração
notes about public policy evaluation Miranda Contemporânea vol. 5, n.2,

mai/ago 2001, pp. 221-240

RE O planejamento e a implementação POPADIUK, Silvio e Revista de Administração vol. 36,
de programas de privatização MAZZON, José Afonso n.1, jan-mar 2001, pp. 85-91

ES Apontamentos sobre plano diretor PAZ, Lourenço Senne Revista de Administração vol. 36,
de reforma do Estado, organizações n.3, jul-set 2001, pp. 36-39
sociais e contratos de gestão

RG O desenho institucional da reforma RIBEIRO, José Mendes; Revista de Administração Pública
regulatória e as falhas de mercado MELO, Marcos André; Vol 35, n.2, mar/abr 2001, pp
no setor saúde COSTA, Nilson do Rosário,

SILVA Pedro Luís Barros

GP A nova administração pública e SEABRA, Sérgio Nogueira Revista de Administração Pública
mudanças organizacionais Vol 35, n.4, jun/jul 2001, pp

RE Reforma del Estado FLEURY, Sonia Revista de Administração Pública
Vol 35, n.5, ago/set 2001, pp

RE Em busca da apreensão de um SANTOS, Reginaldo Souza Revista de Administração Pública
conceito para a administração Vol 35, n.5, ago/set 2001, pp
política

RE Los modelos de administración RIBEIRO, Elizabeth Matos Revista de Administração Pública
política brasileño y español Vol 35, n.5, ago/set 2001, pp

GP Desempenho e qualidade no campo VIEIRA, Marcelo Milano Falcão Revista de Administração Pública
das organizações públicas: uma e MISOCZKY. Maria Ceci Vol 35, n.5, set/out 2001, pp
reflexão sobre significados

RG Agências reguladoras brasileiras: PIRES, José Cláudio Linhares e Revista do BNDES, n. 16, dezembro
avaliação e desafios GOLDSTEIN, Andrea de 2001, pp

RG A política da ação regulatória: MELO, Marcus André Revista Brasileira de Ciências
responsabilização, credibilidade Sociais vol. 16, n.46, junho de 2001,
e delegação pp

GP Controle da Corrupção e FONSECA, Francisco e Lua Nova, 52
Reforma do Estado SANCHEZ, Oscar
(o governo Covas - 1995-2000)

DC Descentralização 0

ES Relação Estado/Sociedade 1

RG Regulação 3

GP Gestão Pública 14

RE Reforma do Estado em geral 8

Total 26
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Tabela 7: Evolução anual dos artigos por categoria

Em linhas gerais, percebe-se que as revistas apresentam um perfil bem
mais teórico e conceitual que a ENANPAD. Não por acaso a categoria “Reforma
do Estado em Geral” respondeu por quase metade (46%) dos artigos, com maior
abundância entre 1996 e 1999. É também interessante apontar a recorrência dos
autores nestas revistas, diminuindo bastante o número médio de autor por ano em
comparação ao ENANPAD. O que se depreende daí é que as revistas constituem o
locus para os grandes debates da área, além de serem mais fechadas para os novos
autores. Infelizmente, no entanto, o “grande debate” vem poucas vezes acompa-
nhado de trabalhos empíricos mais exaustivos.

A categoria de “Gestão Pública” foi a segunda mais abordada nas revistas,
mas a distribuição temporal dos trabalhos foi inconstante, apresentando grandes
oscilações. Aqui vale ressaltar que, neste tópico, metade dos trabalhos publicados
em 2000 e 2001 tratou da avaliação de serviços e políticas públicas, o que aponta
uma tendência positiva de investigação empírica.

A distribuição temporal da categoria “Regulação” não condiz com o
crescimento da importância deste tema. Em grande medida, ele foi deixado de
lado até 2000. Cabe lembrar que a ANEEL e a ANATEL foram estabelecidas em
1996 e 1997 respectivamente, o que mostra um vácuo na publicação de artigos
sobre o tema. A ENANPAD adiantou-se nessa categoria, concentrando as
publicações entre 1997 e 1998.

As outras duas categorias foram pouco abordadas nas revistas, menos até
do que na ENANPAD. Os trabalhos sobre “Relação Estado/Sociedade” e
“Descentralização” vinculados à reforma do Estado ainda não receberam a devida
atenção da literatura.

REVISTAS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Total

Reforma do Estado em geral 1 13 10 19 11 4 8 66

Gestão Pública 3 4 9 1 6 4 14 41

Regulação 4 1 1 0 3 6 3 18

Relação Estado/Sociedade 1 1 2 4 2 0 1 11

Descentralização 0 1 1 0 2 1 0 5

Total 9 20 23 24 24 15 26 141



42

Gráfico 2

A diferença dos perfis das duas fontes (ENANPAD e Revistas) pode ser
conferida visualmente no gráfico abaixo:

Gráfico 3

5. Publicações da ENAP

Como contraponto à classificação da ENANPAD e das revistas, colocamos
aqui a distribuição de duas publicações do Governo Federal. Antes de mais nada,
é importante ressaltar que, especialmente no período de gestão do ministro
Bresser Pereira, alguns órgãos federais foram utilizados como fonte irradiadora do
debate sobre reforma do Estado. O Boletim Estatístico do MARE foi uma das
publicações importantes deste período, apresentando dados oficiais e quadros
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Gráfico — comparação entre artigos publicados nas revistas (1995-2001) e na ENANPAD (1995-2002).
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analíticos sobre pessoal que não tinham espaço em nenhuma publicação. Mas o
veículo mais importante foi, sem dúvida alguma, a Escola Nacional de Admi-
nistração Pública (ENAP), que além de reforçar a já tradicional — mas então
abandonada — Revista do Serviço Público, incluiu outros materiais, com destaque
para os Cadernos ENAP, num primeiro momento, e depois para os Textos para
Discussão, com 47 números editados, uma média de quase seis por ano.

Apresentamos a seguir a classificação, segundo as categorias aqui
utilizadas, dos textos destas duas publicações

Quadro 17: Cadernos ENAP: 1996

Quadro 18: Cadernos ENAP: 1997

Quadro 19: Cadernos ENAP: 1998

Quadro 20: Cadernos ENAP: 1999

Categoria Título Autores

RE Reforma da Administração Pública e cultura Luciano Martins
política no Brasil: uma visão geral,  n.8

Categoria Título Autores

RE Progressos recentes no financiamento da previdência Manfred Nitsh & Helmut Schwarzer
social na América Latina, n.9

RE O impacto do modelo gerencial na Administração Fernando Luiz Abrucio
Pública, n.10

RE A seguridade social no Brasil e os obstáculos Pedro César Lima de Farias
institucionais à sua implementação, n.11

GP Normas de conduta para a vida pública, n.12 Lord Nolan

GP Reforma do Estado no setor da saúde: os casos da Samuel Husenman e Emili Sullà, Trajano
Catalunha, Canadá, Reino Unido e Estados Unidos, Quinhões e Lenaura Lobato
n.13

Categoria Título Autores

GP Gerência de recursos humanos no setor público, n.14 Bárbara Nunberg

RE O processo decisório da reforma tributária e da Marcus André de Melo e Sérgio de Azevedo
previdência social, n.15

GP Flexibilidade na gestão de pessoal da administração Organização para  Cooperação e
pública, n.16 Desenvolvimento Econômico

Categoria Título Autores

GP Gerenciando a alta administração: uma pesquisa Organização para  Cooperação e
em países da OCDE, n;17 Desenvolvimento Econômico

ES Reforma administrativa e relações trabalhistas no Zairo B. Cheibub e Richard M. Locke
setor público, n.18
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Quadro 21: Cadernos ENAP: 2000

Quadro 22: Textos para discussão: 1995

Quadro 23: Textos para discussão: 1996

Categoria Título Autores

GP Experiências de avaliação de desempenho da Pesquisa ENAP
administração pública federal, n.19

ES Metodologia para medir a satisfação do usuário no Geoff Dinsdale & D. Brian Marson, Faye
Canadá: desfazendo mitos e redesenhando roteiros, Schmidt & Teresa Strickland
n.20

Categoria Título Autores

RE A reforma do aparelho do Estado e a Constituição Luiz Carlos Bresser Pereira
brasileira, n.1

RE A questão da estabilidade do servidor público no Érica Mássimo Machado e
Brasil: perspectivas de flexibilização, n.2 Lícia M. Umbelino

RE Reflexões sobre a proposta de reforma do Estado Gleisi H. Neves
brasileiro, n.3

RE Estado, aparelho do Estado e sociedade civil, n.4 Luiz Carlos Bresser Pereira

RE Reforma administrativa e direito adquirido ao regime Paulo Modesto
da função pública, n.5

Categoria Título Autores

GP A tecnologia da informação na reforma do Ricardo Adolfo de Campos Saur
Estado, n.6

RE Brail século XXI: a construção de um Estado Virgínio A. Ferreira Coutinho e
eficaz, n.7 Maria Teresa  O. Silveira Campos

RE Desempenho e controle na reforma Simon Schwartzman
administrativa, n.8

RE Administração pública gerencial: estratégia e Luiz Carlos Bresser Pereira
estrutura para um novo Estado, n.9

RE Qual Estado? N.10 Mário César Flores

RE Governabilidade, governança e capacidade Maria Helena de C. Santos
governativa, n.11

RE A modernização do Estado: as lições de uma Serge Vallemont
experiência, n.12
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Quadro 24: Textos para discussão: 1997

Quadro 25: Textos para discussão: 1998

Categoria Título Autores

GP As escolas e institutos de administração pública na Enrique Saraiva
América Latina diante da crise do Estado, n.13

GP Gestão e avaliação de políticas e programas sociais: Francisco Gaetani
subsídios para discussão, n.14

RE Cidadania e Res pública: a emergência dos direitos Luiz Carlos Bresser Pereira
republicanos, n.15

GP Novos padrões gerenciais no setor público: medidas Bianor Scelza Cavalcanti e
do governo americano, n. 16 Roberto B. Otero

GP Controle interno e paradigma gerencial, n.17 Sheila M. Reis Ribeiro

GP Agências Executivas: estratégias de reforma Marcos Alonso Nunes
administrativa, n.18

GP Formação e capacitação na construção de um novo Evelyn Levy
Estado, n.19

RE A reforma administrativa francesa, n.20 Valdei Araújo

RE Burocracia, capacidade de Estado e mudança Tereza Cristina Cotta
estrutural, n.21

GP Utilizando a internet na administração pública, n.22 Cláudio Seiji Sato

Categoria Título Autores

RE Reforma administrativa e direito adquirido, n.23 Paulo Modesto

RE Reconstruindo um novo Estado na América Luiz Carlos Bresser Pereira
Latina, n.24

GP Desafios e oportunidades no setor de compras Carlos César Pimenta
governamentais na América Latina e Caribe: o caso
brasileiro, n.25

GP Análise de macroprocessos na Secretaria de Recursos Marcelo de Matos Ramos
Humanos do MARE: uma abordagem sistêmica, n.26

GP Capacitação de recursos humanos no serviço público: Francisco Gaetani
 problemas e impasses, n.27

GP Diagnóstico da situação da mulher na Administração Franco César Bernardes, Marcelo Gameiro
Pública Federal, n.28 de Moura e Marco Antonio de Castilhos

RE Reforma da previdência: negociações entre os Marcelo Jaime Vasconcelos Coutinho
poderes Legislativo e Executivo, n.29

GP Demissão por insuficiência de desempenho na Marianne Nassuno
reforma gerencial: avanços e desafios, n.30

GP Custos no serviço público, n.31 Marcos Alonso Nunes

RE Sociedade civil: sua democratização para a Reforma Luiz Carlos Bresser Pereira
do Estado, n.32



46

Quadro 26: Textos para discussão: 1999

Quadro 27: Textos para discussão: 2000

Quadro 28: Textos para discussão: 2001

Quadro 29: Textos para discussão: 2002

Categoria Título Autores

DC A imanência do planejamento e da gestão: a Luiz Carlos de Oliveira Cecílio, Carlos
experiência de Curitiba, n.33 Homero Giacomini, miguel Ostoja Roguski

Categoria Título Autores

GP Perfil dos gestores de Recursos Humanos na Pesquisa ENAP
Administração Pública Federal, n.34

DC Modelo para informatização das Administrações Maria José Ferreira F. Margarido
Públicas Municipais, n.35

GP Relatório de avaliação do curso elaboração de Pesquisa ENAP
indicadores de desempenho institucional, n.36

DC Planejamento estratégico municipal no Brasil: uma Peter Pfeiffer
nova abordagem, n.37

GP Perfil dos dirigentes de recursos humanos na Pesquisa ENAP
Administração Pública Federal, n.38

GP A percepção das chefias sobre a capacitação nos Pesquisa ENAP
cursos da ENAP, n.39

Categoria Título Autores

ES Entre o público e o privado: o modelo de gestão de José Wanderley Novato Silva e
resíduos sólidos adotados pela SLU de Belo Allan Claudius Q. Barbosa
Horizonte, n.40

GP Gestão de Custos no setor público, n.41 Pesquisa ENAP

ES Experiências internacionais voltadas para a satisfação Pesquisa ENAP
dos usuários-cidadãos com os serviços públicos, n.42

RE Os especialistas em políticas públicas e gestão Zairo B. Cheibub e
governamental: avaliação de sua contribuição para Wânia A. Belchior Mesquita
políticas públicas e trajetória profissional, n.43

GP Reforma gerencial dos processos de planejamento e Fabiano G. Core
orçamento, n.44

Categoria Título Autores

RE A conceituação de governabilidade e governança, Vinícius Carvalho Araújo
da sua relação entre si e com o conjunto da reforma
do Estado e do seu aparelho, n.45

ES A hegemonia do SUS e a relação público/privado na Susete B. França
assistência hospitalar, n.46

GP Três exemplos de mudança na gestão de suprimentos Pesquisa ENAP
na Administração pública Federa: UFSM, GHC e
4o RCC, n.47
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As duas publicações apresentam, em linhas gerais, um grande equilíbrio
entre as categorias Reforma do Estado em Geral e Gestão Pública, sendo que esta
última contém um pouco mais de espaço tanto nos Cadernos ENAP (seis contra
cinco) como nos Textos para Discussão (21 contra 20). As outras categorias são
bem pouco representativas, com a grave lacuna do tema da Regulação, algo sem
explicações para um órgão governamental num período de intensa transformação
das funções econômicas do Estado. O mais importante a observar é que o tópico
gestão Pública foi crescendo ao longo do tempo, com textos baseados, cada vez
mais em pesquisa empírica e avaliação de instrumentos gerenciais. Provavelmente,
um perfil como este também deveria ser seguido pelo restante da pesquisa
acadêmica, mas isso ainda não acontece.
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Considerações finais

O propósito deste relatório foi apresentar um survey descritivo do estado
da arte da pesquisa em Administração Pública referente ao tema da reforma do
Estado. Para não repetir a argumentação apresentada ao longo do texto,
gostaríamos de destacar outros aspectos percebidos na investigação da literatura.

Em primeiro lugar, louva-se o esforço maior de conjugar os conceitos das
Ciências Sociais e Econômicas com o ferramental de Administração Pública.
Talvez a recorrência desta abordagem ainda não seja a desejável, mas frente à
tradição dos textos de AP no Brasil, marcados ou pelo tecnicismo ou pela falta de
perspectiva própria ou - pior- pelo ensaísmo normativista, houve avanços inegáveis.
O principal responsável por isso foram as proposições da reforma Bresser, que se
caracterizaram pela proliferação de textos que levavam, de um modo ou de outro,
ao debate sobre as reformas em si, e não apenas quanto às visões de mundo.
Algumas linhas de pesquisa, é bem verdade, avançaram mais, como recentemente
a discussão sobre Regulação.

Novidades alvissareiras foram notadas na maior proliferação de literatura
comparada, que permitiu um prisma mais adequado aos estudos de Administração
Pública. Igualmente interessante foi o surgimento de novas áreas de pesquisa,
como a ligada aos instrumentos de contratos de gestão. Temas como orçamento e
planejamento estratégico também ganharam terreno. Mas as melhores contribui-
ções resultaram dos trabalhos que a FGV e a ENAP realizaram de premiação e
avaliação de experiências inovadoras nos três níveis de governo. Destes trabalhos
surgiram fontes de pesquisa bastante profícuas, embora não tenhamos, por
enquanto, textos que busquem, com maior precisão, definir uma metodologia
que demonstre as razões do sucesso de cada premiado. Talvez nos falte, com o
perdão da ironia, um concurso para premiar as melhores explicações sobre as
experiências fracassadas.

No entanto, algumas lacunas são trágicas para este campo de conheci-
mento. A discussão dos aspectos de Recursos Humanos ainda é escassa e análises
sobre dados gerais do funcionalismo pelo país são mais raros. A tradição de
estudos sindicais reduziu-se e apenas um texto sobre as relações entre o Estado e
os servidores públicos foi encontrado. Avaliações de políticas públicas estão
engatinhando e o referencial metodológico é parco, quando não ausente. Mais
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grave é a existência de poucos trabalhos sobre accountability, tema essencial para
a Nova Gestão Pública.

O fato é que ainda predominam os textos de cunho normativo, a maioria
menos etérea do que no passado, já fazendo referências a casos concretos.
A pesquisa empírica em Administração Pública tem um largo terreno para
percorrer, tanto maior porque algumas reformas já foram colocadas em prática, e
é preciso avaliar se os modelos subjacentes a elas estão corretos ou não. Dito de
outro modo, ao invés de debater pela via do antagonismo ideológico, precisamos
trilhar um caminho com teorias de alcance médios, baseada em teste e inves-
tigação empíricas.

Para terminar, é interessante notar como a literatura em geral tratou do
tema da reforma do Estado ao longo do período, tendo como base os trabalhos
publicados por Bresser Pereira. Num primeiro momento, ou se concordava com
ele normativamente, ou se discordava também num nível meramente
argumentativo. Além disso, três eram as maiores objeções àquela perspectiva.
A primeira era a que dizia que o projeto então formulado significaria um desmon-
te do Estado — neste campo, o principal alvo de crítica era a Emenda Constitu-
cional da reforma administrativa e a quebra da estabilidade. Outra crítica ancorava-
se na idéia de que a burocracia weberiana não havia se firmado no Brasil, e
portanto não se poderia caminhar para um novo modelo sem completar o anterior.
Um dos maiores expoentes dessa linha foi Luiz Alberto do Santos (1997).

Uma outra crítica dizia respeito ao referencial teórico adotado pelos
textos de Bresser Pereira. Fez sucesso nas hostes acadêmicas o texto de Christina
Andrews e Alexander Kouzmin (1998) cujo argumento básico era que o trabalho
de Bresser, e consequentemente suas idéias, vinculava-se à Public Choice, o que
significaria, ao fim e ao cabo, uma visão neoliberal do Estado. O problema é que
esta argumentação contradizia tudo o que os textos de Bresser Pereira afirmavam
a respeito da Public Choice. Como se vê, a ausência de pesquisa empírica pode
ocorrer até na leitura básica de textos.

Na verdade, o caminho percorrido pelo trabalho de Bresser Pereira revela
as modificações de sua argumentação, causadas pelas críticas, pela experiência
administrativa, pela leitura de outras pesquisas empíricas e, sobretudo, pela incor-
poração de novos temas em sua reflexão. Se num primeiro momento seus textos
baseavam-se mais na crise do estado e do modelo burocrático clássico — numa
visão às vezes evolucionista —, ao longo do tempo ele foi acrescentando questões
vinculadas, especialmente, à accountability democrática e à formação de um novo
espaço público, sem deixar de se preocupar com a temática do desempenho. É
bem verdade que os trabalhos de Bresser não são recheados de profundas investi-
gações empíricas, mas mais estranho é que seus críticos são muito mais
normativos do que ele.
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Passado o período de debate mais acirrado, alguns textos foram publicados
com o objetivo de mostrar as razões das falhas do reformismo de Bresser. Estes
poucos trabalhos são fortemente norteados por pesquisa empírica, ao contrário
dos seus predecessores. As análises de Humberto Martins (2002), Fernando
Abrucio e Valeriano Costa (1999), de Marcus Melo (2001) e de Flávio Rezende
(2002) encontram-se neste campo. Conseguem formular explicações razoáveis
sobre o processo de reformas, embora o observem mais do ponto de vista geral.
Falta-nos, ainda, o mesmo expediente para medidas particulares e tópicas que
proliferaram nos últimos anos em várias partes do Estado brasileiro. Aqui está o
grande nó da literatura de Administração Pública.
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Notas

1 Na verdade, criamos um modelo híbrido, no qual uma pequena burocracia
meritocrática insulada convivia com vários setores tomados pela distribuição
clientelista dos cargos. Ver, entre outros, nunes (1997) e geddes (1994).

2 Estudo clássico de Bernard Silberman (1993) mostrou que o caminho, as
motivações e a forma final do modelo burocrático weberiano foram diferentes
em quatro países desenvolvidos importantes – Estados Unidos, Grã-Bretanha,
França e Japão.

3 Os trabalhos de barzelay (1992), Kettl (1998) e Bresser Pereira (1998), entre
outros, mostram como determinados padrões burocráticos weberianos não
respondem mais a determinados dilemas do Estado contemporâneo. Mesmo o
importante estudo de Christopher Hood (1996), que constata a inexistência de
um paradigma gerencial ou pós-burocrático com validade global, revela como o
modelo burocrático weberiano não pode agora se sustentar por inteiro.

4 Segundo relatório do BID, um em cada três cidadãos da região vive em
situação de pobreza (Lustig & Deutsch, 1998: 20).


