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1. INTRODUÇÃO

A sociedade brasileira e a classe política e dirigente não têm-se dado conta 

da grande necessidade de implementação de mudanças nos sistemas de controle 

sobre  os  recursos  públicos,  ampliando-se  os  meios  de  controle  social.  Esse 

aumento do controle não pode, entretanto, significar a imobilização da ação do 

gestor  público,  mas  a  garantia  de  uma  utilização  mais  racional,  eficiente, 

transparente,  regular  e compatível  com o esforço  de submissão da sociedade à 

tributação imposta pelo Estado. 

O cenário atual de ampla disputa política, diante das transformações sociais 

do final do século XX e início do século XXI, tem exposto as fragilidades dos 

modelos  existentes.  As  mudanças  necessárias  no  controle  devem caminhar  na 

direção de ampliação e consolidação da democracia no Brasil. O controle social na 

aplicação  dos  recursos  públicos  colocados  à  disposição  do  Estado  é  um tema 

extremamente  importante  para  ser  discutido.  As transformações  decorrentes  de 

reformas  administrativas  têm caminhado  na  direção  de  ampliação  do  controle 

social, entretanto ainda são tímidos os meios disponíveis para a sociedade, além 

do despreparo do cidadão. 

Nos últimos anos, o País tem se defrontado com inúmeros casos de desvios 

e impropriedades na execução do gasto público. Muitas Comissões Parlamentares 

de  Inquérito  (CPI´s)  foram criadas  a  fim de  esclarecer  casos  de  corrupção1 e 

desmandos  na  Administração Pública  por  práticas  neopatrimoniais.  Esses  fatos 

impõem  a  urgência  de  uma  discussão  profunda  sobre  o  tema  controle,  pois 

acumula-se um elevado custo social pela má utilização de recursos públicos.

A  modificação  estrutural  por  meio  do  ideário  da  Reforma  Gerencial, 

introduzida no Brasil altera as formas de controle da Administração Pública, visa a 

ênfase nos resultados e tem como base as possibilidades do controle social. Porém, 

num País como o Brasil, onde ainda existe uma grande parcela da população que 

vive à margem dos direitos sociais e políticos, falar em controle social parece um 
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contra-senso.  Ainda  é  de  expectativa  os  efeitos  práticos  da  implementação  do 

modelo gerencial por meio dos princípios e diretrizes do Plano Diretor de Reforma 

do Aparelho do Estado 2 de 1995, mediante mudanças constitucionais, promovidas 

essencialmente  pela  Emenda no 19,  publicada  em 04 de  junho  de  1998,  e  por 

alterações da legislação infraconstitucional.

O objetivo  deste  estudo  é  analisar  as  perspectivas  do  controle  social  da 

administração especialmente com a introdução da Reforma Gerencial. Espera-se 

desenvolver  um pensamento  crítico  a  respeito  do  tema  e  introduzir  propostas 

práticas dentro do modelo atual que sirvam como base de discussão. 

O  controle  social  atuante  pode  representar  o  elemento  essencial  para 

assegurar que o governo atinja os objetivos estabelecidos para os Órgãos públicos 

e para os programas de longa duração com eficiência, efetividade e dentro dos 

preceitos  legais  da  ordem  democrática.  É  fundamental  uma  análise  criteriosa, 

considerando  não  só  os  aspectos  da  administração,  mas,  principalmente,  os 

aspectos  políticos  e  sociais  envolvidos.   Assim,  há  de  se  levar  em conta  as 

dificuldades  da  sociedade  e  a  existência  de  distorções  como a  corrupção  e  as 

práticas neopatrimoniais no Estado Brasileiro.

O  modelo  gerencial  ou  pós-burocrático  busca  ampliar  a  autonomia  das 

entidades  descentralizadas  do  governo  e  objetiva  aumentar  a  eficiência  das 

organizações públicas,  direcionando a ênfase do controle para  os resultados  da 

ação pública. Para isso, o governo introduz possibilidades de controle social que 

seriam exercidos  por  uma maior  participação da  sociedade.  Porém, essa  maior 

participação social não é compatível com a realidade social brasileira. O modelo 

gerencial  implica  a  introdução  de  uma  maior  flexibilidade  dos  controles  da 

administração  que  pode  levar  ao  aumento  de  impropriedades  e  corrupção  na 

utilização dos recursos públicos.

A  corrupção  é  um  fenômeno  social  presente  mesmo  em  nações  mais 

desenvolvidas e com mecanismos de controle do Estado bastante elaborados. A 

existência de corrupção no Brasil ou em qualquer outro País poderia ser justificada 
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e aceita como um processo natural, baseando-se nesse argumento. Porém, quando 

existem evidências de que a sua prática atinge níveis que a sociedade não mais 

tolera,  é  necessário  uma reavaliação  nas  formas  de  controle  da  Administração 

Pública com o objetivo de coibir a sua ocorrência.

A imprensa, exercendo um papel relevante para a transparência das ações 

públicas, tem-se encarregado de tornar público uma série de acontecimentos que 

resultaram  ou  parecem  resultar  na  perda  de  grandes  volumes  de  recursos 

arrecadados pelo governo. Os Tribunais de Contas e o Ministério Público têm tido 

uma  ação  fundamental  na  condução  desses  casos,  mas  isso  não  parece  ser 

suficiente para inibir novos abusos. Dentre os casos mais famosos de  desvio ou 

má utilização de recursos públicos, pode-se citar o caso dos “anões do orçamento”, 

os  desvios  para  liberação  de  recursos  federais  via  contas  fantasmas  durante  o 

governo Collor, o superfaturamento no Prédio do Superior Tribunal de Justiça, o 

escândalo  da  Previdência.  E,  recentemente,  os  casos  do  superfaturamento  na 

construção do prédio do Tribunal do Trabalho em São Paulo, da ajuda do Banco 

Central  aos  Bancos  Marka  e  Fontcidam,  dos  indícios  de  omissão  culposa  na 

fiscalização de contas CC5 pelo Banco Central, e, ainda, do caso da cobrança de 

propinas pela máfia dos fiscais em São Paulo. Como se pode perceber o fenômeno 

não  é  um privilégio  do  poder  executivo,  ele  ocorre  também nos  legislativo  e 

judiciário. Além disso, não se restringe à esfera Federal,  é presente também na 

esfera estadual e municipal.

Apesar  de  todos  esses  problemas,  é  importante  deixar  claro  que  a 

necessidade da discussão em torno do tema controle se impõe, não somente por 

causa das impropriedades e corrupção existentes na Administração Pública, mas 

fundamentalmente a fim de garantir que existam elementos e dispositivos, dentro 

do ciclo de gestão, que propiciem os ajustes necessários nas políticas públicas para 

uma aplicação mais eficiente e transparente dos recursos públicos, sendo isso o 

que a sociedade espera.
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Considerando os fatos apresentados, este trabalho tenta caminhar na direção 

de criar um pensamento crítico e propor medidas concretas em resposta à seguinte 

questão:  Quais as perspectivas para o controle social no Brasil?  Sem, contudo, 

ter a intenção ser exaustivo na discussão do tema.

No desenvolvimento do texto,  são analisadas as formas e dispositivos  de 

controle  da  Administração  Pública  Federal  e  as  tendências  decorrentes  das 

mudanças  que  vêm sendo  implantadas  a  partir  da  Reforma  Administrativa  de 

1995.   As  medidas  propostas  têm o  objetivo  de  ampliar  as  possibilidades  de 

controle social.

Visando a uma melhor abordagem do assunto, este trabalho foi dividido em 

capítulos, inserindo o assunto dentro do contexto atual, conceituando, discutindo e 

propondo idéias dentro dos aspectos analisados.

Como fonte de dados, foram utilizadas as primeiras medidas adotadas pelo 

Governo para implementação da Reforma, a Constituição Federal e a legislação 

infraconstitucional. A base teórica é alicerçada em livros, artigos e outros textos 

de  diversos  autores.  Nessas  fontes,  são  encontrados  aspectos  administrativos, 

políticos, sociais e históricos do tema ligados a Administração Pública Brasileira. 

4



2. CONCEITUANDO CONTROLE SOCIAL

2.1 Um conceito abrangente

Conceituar  Controle  Social  nos  reporta  a  uma análise  do  ponto  de  vista 

semântico e a uma avaliação dos dispositivos jurídicos existentes. 

O sentido da palavra controle assume diversas conotações dependendo da 

forma e do contexto em que é utilizada. A palavra controle é de origem francesa 

(controlê)  e  foi  introduzida  no  Direito  Brasileiro  por  Seabra  Fagundes  em sua 

monografia O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário em 1941 

(Meirelles, 1995).  Na língua portuguesa, a palavra tem um sentido de dominação 

e, talvez por essa causa, o controle é muitas vezes visto como um procedimento 

inconveniente  e  inoportuno.  Ninguém  gosta  de  ser  controlado,  porém  todos 

entendem que o controle é necessário. Seria, assim, o controle para os outros. O 

controle  é  freqüentemente  confundido  com burocracia  no  sentido  negativo,  ou 

seja,  burocratização,  onde  o  aparelho  burocrático  só  serve  para  emperrar  ou 

dificultar o andamento dos processos da administração. Entretanto, para ilustrar a 

diferença  entre  controle  e  burocratização,  pode-se  citar  o  processo  de 

informatização, exemplo de instrumento utilizado para aumentar o controle, sendo 

assim um caso típico de onde ocorre ampliação do controle e isso torna o resultado 

da administração mais eficiente, viabilizando processos mais ágeis e controlados, 

sem, entretanto, ser uma medida de burocratização. Na Administração Pública, o 

controle é imprescindível desde que os recursos em jogo não são particulares e sim 

públicos, assim devem estar comprometidos com os interesses e objetivos de toda 

uma Nação. Quando se junta à palavra controle o termo “social”, dá-se um sentido 

da origem do controle, portanto o controle social seria um controle de origem no 

social,  ou  melhor,  na  sociedade.  Na verdade  qualquer  controle  tem origem na 

sociedade que é a quem se devem reportar todos os entes que a representam. 
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O  controle  é  uma  das  funções  administrativas  que  já  era  previsto  no 

paradigma da administração científica que fundamenta a Escola Clássica iniciada 

por  Fayol  e  Taylor.  Essas  funções  administrativas  eram:  planejar,  organizar, 

comandar, coordenar e controlar. Ao longo dos últimos anos, mesmo com todas as 

transformações  no  estudo  da  teoria  da  administração,  chegando  ao  estudo  da 

Teoria das Organizações num sentido mais amplo, o tema controle tem sido cada 

vez mais enfatizado como uma necessidade para se conseguir resultados.

O controle do Estado, em sentido amplo, se dá de várias formas dentre as 

quais se pode destacar o controle do próprio poder do Estado por meio do sistema 

de  freios  e  contrapesos,  concebido  originalmente  por  Montesquieu,   e 

consubstanciado,  no nosso ordenamento jurídico,  pela  separação dos  poderes e 

independência dos mesmos prevista no art. 2o  da Constituição Federal de 1988. 

Além  disso,  existem  diversos  dispositivos  constitucionais  que  têm  o 

objetivo de controle das ações do Estado e dos gestores públicos, no exercícios de 

suas atribuições. Esse controle abrange, não apenas, os atos do poder executivo, 

mas todos os atos dos três poderes quando exercendo atividades administrativas. 

A finalidade do controle é garantir que a administração atue de acordo com 

os princípios explícitos e implícitos na Constituição Federal que são: legalidade, 

moralidade,  finalidade  pública,  motivação,  impessoalidade,  publicidade  e,  mais 

recentemente introduzido, o princípio da eficiência.

Segundo Di Pietro (1998:478), o controle da Administração Pública é 

“o poder de fiscalização e correção que sobre ela exercem os órgãos dos poderes  

Judiciário, Legislativo e o Executivo, com o objetivo de garantir a conformidade de  

sua atuação com os princípios que lhes são impostos pelo ordenamento jurídico”.

Este  conceito  é,  sem  dúvida,  um  conceito  formal.  Ele  não  prevê, 

explicitamente,  o  controle  direto  pela  sociedade  como  forma  de  controle  da 

administração.  No  entanto,  como  explica  a  própria  autora,  o  controle  da 
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administração pode, também, ser exercido pela sociedade, mediante a participação 

dos cidadãos de forma individual ou coletiva. Porém, do ponto de vista legal o que 

a  sociedade  faz  é  apenas  provocar  os  órgãos  competentes  da  própria 

administração,  que  tem  um  poder-dever,  atribuído  pela  lei,  com  finalidade 

corretiva. Esse poder-dever não pode ser renunciado nem retardado sob pena de 

responsabilidade de quem se omitiu.

No  ordenamento  jurídico  brasileiro,  o  controle  é  viabilizado  pela 

sistematização  na  elaboração  do  orçamento  federal,  prevista  na  Constituição 

Federal  de  1988,  no  artigo  165,  Capítulo  das  Finanças  Públicas.  Essa 

sistematização visa  construir  um planejamento do gasto público  que  estabeleça 

elementos de coordenação e integração  para o exercício do controle financeiro e 

orçamentário.  O  planejamento  é  desenvolvido  mediante  a  elaboração  de  três 

instrumentos legais: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

O Plano Plurianual corresponde à apresentação regionalizada das diretrizes, 

objetivos e metas relativas às despesas de capital da Administração Pública. Na 

Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  (LDO),  os  Poderes  Executivos  das  03  (três) 

esferas  deverão  apresentar  projeto  de  lei  ao  Legislativo,  antes  da  proposta 

orçamentária,  descrevendo  o  orçamento  anual  do  gasto  público.  O  Poder 

Legislativo poderá aprová-lo com ou sem emendas. E, finalmente, o Orçamento 

Anual (Lei Orçamentária Anual – LOA) que  deve ser elaborado segundo a técnica 

do  orçamento-programa,  apresentando  as  ações  hierarquizadas  do  Estado, 

indicando os projetos e atividades das políticas públicas a serem implementadas 

no exercício.

 Outro  instrumento  de  controle  importante  é  a  Lei  de  Licitações  (Lei 

8666/93).  A  Constituição  Federal  de  1988  estabeleceu  que  obras,  serviços, 

compras e alienações fossem contratados mediante processo de licitação pública 

(art.37,  XXI).  Com  base  nesse  artigo,  foi  editada  a  Lei  de  Licitações  que 

estabelece normas gerais de licitação. Por meio desse dispositivo legal, busca-se 
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assegurar, em última instância, o interesse público, mediante seleção da proposta 

mais  vantajosa  para  a  administração,  baseando-se  em  princípios  tais  como  a 

moralidade,  impessoalidade e publicidade.  Dessa forma, está se procurando um 

maior controle no gasto de recursos públicos.

Os órgãos da Administração Pública que exercem o controle dos recursos 

públicos por meio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, 

estão determinados nos artigos 70 a 74 da Constituição de 1988. São previstos, 

expressamente,   dois  níveis  de controle:  o sistema de controle  interno de cada 

Poder e  o controle de caráter externo, realizado pelos Tribunais de Contas, órgãos 

auxiliares do Poder  Legislativo, que apreciam as contas prestadas pelos chefes 

dos Executivos. Destaque-se que, mesmo sendo utilizada a via do controle interno, 

cabe sempre ao Poder Legislativo o julgamento das contas  dos administradores 

públicos, com base em pareceres dos Tribunais de Contas.

A evolução nas formas de interação ou associação entre o setor privado e 

público  exigirá  modificação  desses  instrumentos  legais  com  a  expansão  da 

participação da sociedade. A descentralização das atribuições do Estado impõe a 

necessidade  de  uma participação  cada  vez  maior  da  sociedade  no  controle  da 

administração.  É  o  que  tem  sido  denominado  de  controle  social  (Loureiro  e 

Fingermann, 1992).

Apesar  de  cada  vez  mais  utilizado  nas  discussões  que  se  referem  à 

Administração Pública, controle social é um conceito com origem na sociologia. 

LaPiere (1954) faz uma larga construção sobre controle social  em seu Livro  A 

Theory of Social Control. A base desse trabalho está na redescoberta dos grupos 

primários da sociedade como elementos chave no estabelecimento das normas de 

conduta sociais. A ação desses grupos orientam indiretamente os objetivos globais 

da sociedade. Essa ação de grupos primários, não necessariamente planejada, que 

modifica a conduta social por meio de um sistema dinâmico de punições é o que se 

chama de controle social. Entretanto, esse conceito de controle social elaborado na 
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sociologia tem características muito diversas do conceito que tem sido utilizado 

para o estudo da Administração Pública como será visto adiante. 

Segundo Viegas (1996), o estudo do tema controle na administração tem 

tido pouca receptividade. Isso se deve, justamente, ao fato do termo haver sido 

importado da sociologia. Esse fato, por um lado, transfere o estudo para a área de 

origem e, por outro lado, afasta os analistas em razão da conotação negativa do 

vocábulo que seria comportamental e punitiva. O autor alerta das conseqüências 

da transposição acrítica de conceitos na vida das organizações. 

No estudo aqui  desenvolvido,  o que interessa é entender  a conotação do 

termo controle social que tem sido dada na análise do processo de restruturação 

administrativa no Brasil. Nesse sentido, em muitos trabalhos recentemente escritos 

(Di  Pietro,  1998,  Bresser  Pereira,  1998,  Cunill  Grau,  1996,  Loureiro  e 

Fingermann, 1992), pode-se identificar que o termo controle social tem se referido 

à  possibilidade  de  atuação  dos  grupos  sociais  (sociedade  civil)  por  meio  de 

qualquer  uma  das  vias  de  participação  democrática  no  controle  das  ações  do 

Estado e dos gestores públicos. Esse conceito amplo de controle social, que tem 

um caráter positivo de atuação da democracia é que será considerado na discussão 

aqui proposta.

2.2 O porquê do controle

Com  base  no  conceito  de  controle,  pode-se  indicar  cinco  objetivos 

principais dos sistemas de controle nas organizações em geral e, especialmente, na 

Administração Pública, adaptando-se o proposto por Edelman e Aparício (1992). 

O primeiro  objetivo  é  o  de  proteger  os  ativos  da  organização  dos  erros 

intencionais ou não e das irregularidades que se possam produzir. Podem ocorrer 

diversas formas de omissões nos procedimentos, inadequações, cálculos errados e 

etc.  Além  disso,  em  toda  organização  existe  a  possibilidade  permanente  de 
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fraudes,  malversações  dos  recursos,  uso  indevido  de  bens  ou  qualquer  ato  de 

abuso  dos  bens  da  organização,  tanto  por  terceiros  como  por  funcionários.  O 

sistema  de  controle  deve  estabelecer  um  conjunto  de  normas  que  impeça 

impropriedades ou, pelo menos, assegure a rápida detecção dessas situações.

Como  segundo  objetivo,  tem-se  a  obtenção  de  informações  corretas  e 

seguras  que  permitam a tomada de decisões  acertadas  tanto  no  âmbito  interno 

como  no  externo.  Na  Administração  Pública,  isto  visa  à  realimentação  de 

informações para a correção de políticas públicas.

O  terceiro  objetivo  é  o  de  conseguir  adesão  às  políticas  gerais  da 

organização.  É  preciso  que  os  recursos  e  as  pessoas  estejam  engajadas  nas 

políticas gerais da organização, promovendo uma melhor combinação de esforços.

O quarto objetivo visa a atingir as metas e programas da organização. Ou 

seja, o controle deve procurar levar a organização a atingir os fins que justificam a 

sua existência como instituição. Na Administração Pública, esse fim é o interesse 

público manifestado via sistema democrático. 

Finalmente,  o  quinto  e último grande objetivo  é promover  a eficiência  e 

eficácia nas operações da organização por meio de uma utilização racional  dos 

recursos  disponíveis.  Esse  objetivo  está  vinculado  com todos  os  anteriores.  A 

proteção dos ativos da organização aliada a um conjunto de informações corretas e 

seguras, a adesão às políticas gerais e o cumprimento de metas e programas levam 

a uma utilização mais racional e, portanto, mais eficiente dos recursos. 

O controle é uma função muito importante dentro da Administração Pública. 

Sem controle, as metas não são corrigidas, os objetivos fundamentais muitas vezes 

ficam colocados  em segundo  plano,  há  desperdício  e  inadequação  no  uso  dos 

recursos.  Além  disso,  quando  prevalece  a  má-fé  ocorrem  também  roubos  e 

desmandos,  traduzindo-se  num maior  esforço  da  sociedade  para  arcar  com os 

custos dessas impropriedades. 

O controle da Administração Pública surge dessa necessidade de correção 

de rumos frente aos interesses da sociedade, que foram legitimados nas propostas 
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dos candidatos vencedores nas eleições, e da obrigação ética de utilização regular 

dos recursos públicos.

Neste estudo, nos interessa entender os mecanismos de controle social de 

uma  forma  ampla  como  parte  de  um  processo  administrativo  e  político.

Partindo-se  da  concepção  de  democracia  representativa,  o  processo  de 

planejamento, execução e controle administrativos do Estado poderia ser encarado 

com  a  seguinte  seqüência  e   etapas:  anseios  da  sociedade,  proposta  do 

candidato/Gestor público, eleição/designação, planejamento (Plano Plurianual, Lei 

de  Diretrizes  Orçamentárias  e  Lei  Orçamentária  Anual),  execução,  controle  e 

atuação por meio das vias democráticas. Nesse processo, a sociedade aparece com 

função  de  alimentação  do  ciclo  com as  informações  que  permitam o  ajuste,  a 

correção e os novos planejamentos.  Isto é demonstrado no diagrama a seguir:
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Diagrama 1 - Esquema de controle social na Administração Pública

O sociedade é agente passivo e ativo nesse processo, identificando tanto as 

impropriedades  para  eliminá-las,  como as  melhorias  para  incentivá-las.  Assim, 

consegue-se um esforço geral menor, com maiores e melhores resultados para a 

própria sociedade. 

2.3 Controle social entre as espécies de controle

Os  controles  possíveis  da  Administração  Pública  são,  por  vezes, 

classificados  em espécies  que  dependem do critério  utilizado na elaboração da 

classificação.  Segundo  Di  Pietro  (1998:478-538),  os  critérios  são  variados  e 
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exprimem  as  possibilidades  e  tipos  de  controle  que  se  pode  exercer  na 

administração conforme mostra-se a seguir.

O critério de classificação mais geral é baseado na identificação do órgão 

que exerce o controle. Assim, o controle pode ser: administrativo, se realizado por 

órgão  administrativo,  legislativo,  se  exercido  pelo  legislativo  ou  judicial,  se 

exercido por órgão judiciário. 

O  controle  administrativo  é  o  poder  de  fiscalização  e  correção  que  a 

Administração Pública exerce sobre seus próprios atos. Na administração direta, 

decorre do poder de autotutela,  que permite à administração rever os seus atos 

quando inoportunos, ilegais ou inconvenientes. Na administração indireta, decorre 

do poder de tutela sobre essas entidades e só é exercido nos limites estabelecidos 

em lei.

O  controle  legislativo  é  exercido  sob  duas  formas:  controle  político, 

previsto em vários pontos da Constituição Federal, com competências exclusivas 

do poder legislativo atuando nos atos da Administração Pública em sentido amplo; 

controle  financeiro,  previsto  como  conteúdo  do  art.  70,  onde  é  definida  a 

competência  do  Congresso  Nacional  na  fiscalização  contábil,  financeira, 

operacional, orçamentária, operacional e patrimonial da União, além do apoio que 

deve ser dado pelo sistema de controle interno de cada poder.

O  controle  judicial  é  baseado  no  Estado  de  direito  e  no  princípio  da 

legalidade dos atos públicos.  O sistema de jurisdição una é o sistema adotado no 

Brasil,  fundamentado  no  artigo  5o,  inciso  XXXV  da  Constituição  Federal.  A 

jurisdição  una significa dizer que o Poder Judiciário tem o monopólio da função 

jurisdicional  no País.  Ou seja, ele deve apreciar,  com força de coisa julgada, a 

lesão ou ameaça de lesão a direitos individuais ou coletivos, qualquer que seja o 

autor da lesão, mesmo que seja o poder público.

Dessas possibilidades  do controle em cada poder,  nasce outro critério de 

classificação.  Dependendo  se  o  controle  partir  de  um órgão  interno  ou  não  à 

estrutura do ente controlado, ele pode ser  classificado em interno ou externo. 
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Assim, pode-se dizer  que  o controle  exercido  por cada poder  sobre seus 

próprios atos e agentes é interno. O controle interno que cada poder exercerá sobre 

seus próprios atos é previsto no art. 74 da Constituição Federal. 

Já o controle de um poder sobre o outro, como também o da administração 

direta  sobre  a  indireta  é  externo.  O  controle  externo,  a  cargo  do  Congresso 

Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas,  é previsto na Constituição Federal 

de 1988 nos art. 70 e 72.

Quanto  ao momento em que se realiza,  o  controle  pode ser  prévio  ou  a 

priori, concomitante e posterior ou a posteriori.

O controle prévio pressupõe uma análise prévia do ato antes de o mesmo 

produzir os seus efeitos, evitando-se que se cometa erros e desmandos. 

O  controle  concomitante  é  o  que  alguns  autores  chamam  de  controle 

preventivo.  É o  controle  que  se  implementa  no  acompanhamento  da  execução 

orçamentária  e, ainda,  na fiscalização dos programas de governo durante a sua 

execução.  O  controle  posterior  visa  à  análise  posterior  do  ato,  buscando-se 

confirmá-lo, corrigi-lo ou desfazê-lo.

O  modelo  gerencial  traz  a  noção  de  outro  critério  de  classificação  de 

controle. Esse critério se relaciona com o critério visto no parágrafo anterior, mas 

não se confunde com ele. A distinção é feita com base na ênfase que se dá aos 

processos ou ao resultado da gestão. Assim, o controle poderia ser de processo ou 

de resultados. O controle de processos caracterizariar-se-ia pela ênfase na análise 

dos  processos  e  por  pouca  ou  nenhuma vinculação com os  resultados  a serem 

atingidos.  Já  o  controle  de  resultados,  busca  sempre objetivos  mais  amplos  da 

organização, priorizando os resultados.

Bresser Pereira (1998), em seu livro Reforma do Estado para a Cidadania, 

faz uma exposição sobre mecanismos e formas de controle no modelo gerencial. 

Segundo  ele,  pode-se  fazer  uma  simplificação  a  partir  de  uma  perspectiva 

institucional  e,  assim,  afirmar  que  existem  três  mecanismos  de  controle 

fundamentais: o Estado, o mercado e a sociedade civil. No Estado está incluído o 
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sistema  legal.  O  mercado  é  o  sistema  econômico.  E  a  sociedade  civil  está 

estruturada  pelos  grupos  sociais.  Utilizando-se  do  critério  funcional,  o  autor 

estabelece o que ele chama de formas de controle que são: o controle hierárquico 

ou administrativo, que se exerce dentro das organizações públicas ou privadas; o 

controle  democrático  ou  social,  que  se  exerce  em  termos  políticos  sobre  as 

organizações  e  os  indivíduos;  e  o  controle  econômico  via  mercado.   Nessa 

perspectiva, o controle hierárquico pode ser gerencial, burocrático ou tradicional. 

O controle  democrático  pode-se dar  por  meio da  democracia  representativa  ou 

democracia direta, ou seja, o controle social.
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3.  CONTROLE  SOCIAL  NO  CONTEXTO  DAS  REFORMAS 

ADMINISTRATIVAS

3.1 Histórico das reformas Administrativas e controle no Brasil

No início da colonização brasileira,  a  Coroa Portuguesa  dominava quase 

todas as ações do Estado determinado pela monarquia. Em 1680 foram criadas as 

juntas das Fazendas das Capitanias e do Rio de Janeiro, jurisdicionadas a Portugal. 

Pouco se pode falar de controle da Administração Pública no Brasil até 1822. De 

1822, após a proclamação da independência, até 1930, a administração é marcada 

por um “Estado Policial” ou “Absoluto”.  Nesse período,  impera o exercício da 

legalidade.  A Administração era autocentrada e a sociedade não tinha a menor 

possibilidade  de  interferir  nos  destinos  dos  recursos  públicos.  O  Estado 

assegurava posição e função a pessoas letradas, o que contribuía para a formação 

de  uma  classe  média  no  País.  A  Administração  Pública  era  marcada  pelo 

patrimonialismo. Os cargos públicos, sinônimo de nobreza, eram transferidos de 

pai para filho. A corrupção e o nepotismo são características marcantes dessa fase 

(Guerreiro Ramos, 1983).

Em 07 de novembro de 1890, por iniciativa do então Ministro da Fazenda, 

Rui Barbosa, o Decreto nº 966-A criou o Tribunal de Contas. A constituição de 

1891  institucionalizou   a  Corte  de  Contas  que  só  veio  a  ser  instalada, 

efetivamente, em 1893, por empenho do Ministro da Fazenda do governo Floriano 

Peixoto, Serzedello Corrêa. 

O controle da Administração Pública no Brasil se faz presente na Lei 4.536, 

de  janeiro  de  1922,  que  organiza  o  Código  de  Contabilidade  da  União,  e  no 

Decreto  15.783  também de  1922,  que  aprova  o  regulamento  da  Contabilidade 

Pública (Castro, 1997). 

A crise  econômica  mundial  de  1929  determinou  a  redução  do  comércio 

internacional  e  isso  ensejou  o  Brasil  a  produzir  parte  dos  produtos  que  antes 
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importava, modificando, significativamente, a sua estrutura de produção. Com a 

revolução  de  1930  e  o  estabelecimento  do  Estado  Novo,  encerra-se  a  fase 

denominada de “Estado de Polícia”. Dava-se início, então, a uma nova fase com a 

introdução  do  modelo  clássico  ou  racional-legal.  A  criação  do  DASP 

(Departamento  Administrativo  do  Setor  Público),  em  1936,  é  o  marco  de 

introdução  dessa  nova  forma  de  Administração  Pública,  informada  pelos 

princípios  do  tipo  ideal  de  burocracia  de  Max  Weber:  a  impessoalidade,  o 

formalismo, a profissionalização, a idéia de carreira e a hierarquia funcional. O 

interesse público e o controle a priori  passam a determinar essa fase denominada 

como administração burocrática (ENAP/MARE, 1995, Guerreiro Ramos, 1983).

Até 1945, o Estado começa a desenvolver a sua indústria de base, passando 

a ter uma função mais intervencionista. Como resultado da ampliação das funções 

econômicas do Estado, há o crescimento de sua função empresarial e, daí, surge a 

necessidade  da  introdução  de  uma  administração  mais  gerencial,  utilizando-se 

princípios e técnicas da iniciativa privada, mas com ênfase no interesse público. 

De 1945 a 1964, começa a surgir um ideal de planificação do Estado (Guerreiro 

Ramos, 1983). 

Em 1964, surge a Lei Complementar 4320 que institui  normas de direito 

financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

 O  crescimento  do  Estado,  como  empresário,  provoca  a  necessidade  de 

providências para melhorar a eficiência e eficácia da Administração Pública. Para 

atender a essas demandas,  é editado o Decreto-Lei no 200, em 1967, que foi o 

primeiro passo na direção do modelo chamado pós-burocrático ou gerencial. Esse 

Decreto-Lei  foi,  assim,  a  primeira  tentativa  de  superação  da  rigidez  da 

administração  burocrática,  estabelecendo  os  conceitos  de  planejamento, 

descentralização,  delegação  da  autoridade,  coordenação  e  controle  na 

Administração  Pública  brasileira.   A  partir  desse  período,  há  um  grande 
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crescimento do Estado, por via indireta, até a década de 80 (ENAP/MARE, 1995, 

Bresser Pereira, 1996).

Somente em 1986 ocorre a criação da Secretaria do Tesouro Nacional por 

meio  do  Decreto  92.452  e,  ainda,  a  restruturação  de  todo  o  sistema  de 

administração  financeira,  contabilidade,  auditoria   e  sistema  de  programação 

financeira, estabelecendo-se um Sistema de Controle de acordo com o Decreto-Lei 

no 200/67 (Castro, 1997).

Em 1988, é promulgada a Constituição Federal que consolida e estrutura o 

novo sistema de controle da Administração Pública, fundamentado nos princípios 

constitucionais  de  legalidade,  moralidade,  finalidade  pública,  motivação, 

impessoalidade e publicidade. 

O sistema de controle, esboçado na Constituição Federal de 1988, se baseia 

nos sistemas de freios e contrapesos pela separação dos poderes, no sistema de 

controle  interno  de  cada  poder,  no  sistema  de  controle  externo  exercido  pelo 

legislativo  com  auxílio  dos  Tribunais  de  Contas  e,  ainda,  em  todas  as 

possibilidades de atuação da sociedade que permitiriam uma espécie de controle 

social por meio de conselhos, recursos administrativos e judiciais.

Apesar de ter-se buscado, na Constituição de 1988, um sistema de controle 

consistente com uma burocracia  weberiana  e capaz de garantir a aplicação dos 

recursos públicos de forma regular,  muitos problemas ainda  permaneceram após 

essa  data.   Pode-se  relacionar  vários  motivos  pelos  quais  os  controles  formais 

estabelecidos  continuaram e continuam ineficazes.  Muitos  gestores  públicos  se 

utilizam  de  brechas  da  lei  para  usurpar  e  realizar  a  malversação  do  dinheiro 

público. Os órgãos de controle interno criados não possuem autonomia suficiente 

para aplicar a Lei e conseguir responsabilizar os gestores, coibindo a corrupção. 

Uma grande parcela de servidores públicos em postos importantes e de grande 

responsabilidade  dentro  do  governo,  tanto  na  gestão  como  na  fiscalização  da 

aplicação  de  recursos,  ingressaram  no  serviço  público  antes  da  exigência  de 

concurso  público  e  não  tem  capacitação  suficiente,  além  de  serem  mal 
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remunerados e desmotivados. A Administração Pública brasileira incorpora uma 

característica  patrimonialista  que  se  superpôs  ao modelo  burocrático  que  era  a 

intenção na Constituição de 1998. O governo não dispõe de estrutura e recursos, 

inclusive de informação, adequados à atividade de controle prevista, fato que se 

foi amenizando no decorrer da década de 90. Falta integração entre os órgãos de 

controle interno de cada poder e entre esses e o controle externo. Falta agilidade e 

rigor dos Tribunais de Contas no julgamento das contas dos gestores ocasionadas 

muitas  vezes  por  ingerências  políticas,  mas,  essencialmente,  por  falhas  na 

instrução dos processos de contas analisados. A política do jeitinho e a ineficácia 

da aplicação da lei torna a possibilidade de responsabilização do gestor público 

pouco provável no Brasil, criando um ambiente favorável ao descontrole. Todos 

esses fatores associados contribuem para a pouca eficácia dos controles formais e 

a Administração Pública continua prestando serviços de pouca qualidade e com 

baixa eficiência.

A  partir  de  1990,  a  modificação  do  contexto  político  pela  transição 

democrática, a eleição direta do Presidente da República, além de outros fatores, 

como a  necessidade de reduzir custos e aumentar a qualidade dos serviços num 

mercado  cada  vez  mais  competitivo,  o  desenvolvimento  tecnológico,  a 

globalização das economias mundiais, a introdução de conceitos neoliberais e a 

grande  rigidez  dos  princípios  estabelecidos  na  Constituição  Federal  de  1988, 

trazem a necessidade do estudo de um novo padrão para a Administração Pública 

no Brasil (ENAP/MARE, 1995).

Nesse momento, surgem as primeiras tentativas de Reforma Administrativa: 

privatização de estatais, regulamentação da descentralização do SUS, extinção de 

órgãos, cortes de pessoal, inovação de modelos por contratos de gestão.

Com  a  eleição  de  Fernando  Henrique  Cardoso,  em  1994,  é  criada  a 

Secretaria  de  Reforma  do  Estado,  no  âmbito  do  MARE  -  Ministério  da 

Administração  e  Reforma  do  Estado,  a  qual  estabelece  no  Plano  Diretor  da 
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Reforma do Aparelho do Estado uma série de diretrizes a serem desenvolvidas 

dentro da Administração Pública brasileira. 

3.2 A Reforma Administrativa de 1995

A ênfase no modelo “gerencial” ou “pós-burocrático” para a Administração 

Pública no Brasil surge em 1995 diante do argumento básico de que há uma crise 

no  Estado.  Ou seja,  naquele  momento,  o  Estado  estaria  em crise  por  força  do 

modelo de desenvolvimento adotado por governos anteriores. Assim, o Estado ter-

se-ia  desviado  das  suas  funções  básicas  para  ampliar  sua  presença  no  setor 

produtivo  e  isso  teria  acarretado  uma  deterioração  dos  serviços  públicos  e  o 

agravamento da crise fiscal, tendo por conseqüência a elevação da inflação, sendo, 

assim, uma ameaça para a estabilidade econômica do País conseguida com o Plano 

Real. Com esse argumento, a Reforma do Estado passou a ser colocada como um 

instrumento indispensável para consolidar a estabilidade e assegurar o crescimento 

sustentado da economia.

Para solucionar a crise do Estado é proposta a implementação do modelo 

gerencial. O modelo gerencial, que emerge em outros Países, mais desenvolvidos 

economicamente que o Brasil, na segunda metade do século XX, difere do modelo 

burocrático em algumas características. O modelo burocrático clássico é marcado 

por características tais como impessoalidade,  formalismo (legalidade), idéia de 

carreira,  hierarquia e profissionalização.  Nesse modelo, o controle  é fortemente 

condicionado pela legalidade e realizado a priori. Já no novo modelo “gerencial”, 

a  maioria  dessas  características  da  burocracia  são  mantidas,  com  exceção  do 

formalismo, ao qual é sugerida a redução, dando-se uma liberdade maior ao gestor 

público para este expressar a sua criatividade. A autonomia do gestor é aumentada 

mediante descentralização e, assim, busca-se o controle de resultados. Também, 
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são  utilizados  vários  conceitos  e  práticas  de  administração  privada  aplicadas  à 

Administração Pública, tais como: Reengenharia, Qualidade Total e outros. 

Da mesma forma que a Reforma Burocrática atende a um modelo-racional 

legal de Administração Pública, A Reforma Gerencial está referida a um modelo 

gerencial ou da nova gestão pública - new public management  (Bresser Pereira, 

1998).

Entre as principais mudanças a serem introduzidas pelo Plano de Reforma, 

em  relação  ao  modelo  burocrático  clássico,  têm-se  a  redução  dos  controles 

formais,  descentralização  das  funções  públicas  com  o  horizontalização  das 

estruturas, elevação da autonomia na gestão, incentivo à criatividade e, ainda,  a 

introdução da competição administrada.

No  plano  de  reforma,  a  evolução  histórica  da  Administração  Pública 

brasileira  é  analisada,  identificando-se  muitos  dos  elementos  incorporados  no 

modelo gerencial  nos princípios  e diretrizes introduzidos  com o Decreto-Lei nº 

200/67  que  é  citado  como  um  avanço  em  termos  de  Administração  Pública. 

Entretanto, no enfoque dado no Plano, a Constituição Federal de 1988 é encarada 

como um retrocesso  burocrático pelas  limitações  ao crescimento do Estado via 

descentralização,  imposição  de  Lei  para  a  criação  de  entidades  autárquicas  e 

fundacionais, e, principalmente, pelas restrições impostas à admissão e demissão 

de  servidores,  criação  do  regime  jurídico  único  e,  ainda,  pelos  privilégios 

concedidos  ou  mantidos  a  determinadas  categorias  que  elevaram  o  custo  da 

máquina pública. Aliás, reduzir o custo da máquina pública parece ser o principal 

objetivo inserido nessa Reforma.

A  elevação  do  custo  da  máquina  pública  é  diagnosticada  como  sendo 

resultado  dos  benefícios  à  servidores  públicos  e  pelos  excessivos  controles, 

controles  a  priori característicos  da  administração burocrática,  consolidados  na 

Constituição  de  1988.  Esses  benefícios  e  controles  estariam  emperrando  e 

reduzindo a eficiência da administração, fazendo com que o Estado se voltasse 

para si mesmo e para os interesses corporativos dos funcionários públicos.  
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Segundo Bresser Pereira (1998), a Reforma Gerencial continua a combater o 

patrimonialismo,  mas também procura  combater  o  corporativismo por  meio  da 

combinação  de  controles  burocráticos  de  procedimentos,  cujo  papel  deve  ser 

diminuído,  com  controles  gerenciais  de  resultados,  com a  criação  dos  quase-

mercados nos quais as organizações públicas possam competir e, principalmente, 

por meio do aprofundamento dos meios democráticos de controle por intermédio 

da imprensa, do parlamento e do controle social direto.

A Reforma do Estado também é colocada como um resgate da res pública 

(Bresser  Pereira,  1997a),  como se  pudesse  produzir  uma elevação  do  controle 

social  da  Administração  Pública  quando  descentraliza  e  busca  uma  maior 

participação da sociedade. A descentralização ou aumento do poder local  leva a 

um aumento do processo democrático que está em curso (Bresser Pereira, 1998). 

E, ainda,  a Reforma procura desenvolver  a governança  no Estado,  tornando o 

Estado  o  articulador  de  recursos  de  diversas  instituições  públicas  e  privadas 

visando ao desenvolvimento de atividades públicas.

Segundo  Bresser  Pereira  (1998),  é  necessário  uma  combinação  de 

mecanismos de mercado,  de democracia direta ou controle social e de controle 

hierárquico ou gerencial. Para o autor, a lógica de controle que orienta a Reforma 

do  Estado  tem  um  caráter  histórico,  porque  parte  de  uma  evolução  dos 

mecanismos  de  controle  que  vão  do  tradicional,  nas  sociedades  primitivas,  ao 

controle  gerencial  na  Reforma  do  Estado  dos  anos  90.  E,  ainda,  obedece  aos 

princípios  da  maior  democracia,  da  maior  difusão  do  poder,  ao  princípio 

econômico da eficiência, ao princípio da maior automaticidade dos controles e ao 

princípio do aumento do espaço público.

Sob esses  argumentos,  o plano de reforma visa  a mudança da ênfase no 

controle formal, a priori de processos e busca a ênfase no controle de resultados e 

a posteriori.  A sociedade,  nesse sistema, deverá ter uma participação maior na 

fiscalização  da  atuação  dos  gestores  e  funcionar  como uma forma de  controle 

externo que seria o controle social. 
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O modelo se baseia na hipótese que a obtenção de resultados é conseguida 

com  um  controle  social  atuante  que  possa  apontar  os  fatos  para  a 

responsabilização  dos  gestores  públicos.  Maria  da  Conceição  Tavares  foi  a 

primeira a chamar a atenção do Ministro Bresser Pereira sobre a importância do 

controle social  durante a fase de elaboração do Plano Diretor (Bresser Pereira, 

1998).

A necessidade  de estabelecimento  de mecanismos automáticos,  difusos  e 

eficientes de controle da administração colocam em evidência as possibilidades do 

controle social (Bresser Pereira, 1998). Assim, por meio de medidas ligadas ao 

Plano  de  Reforma  Administrativa,  a  possibilidade  de  controle  social  passa  a 

incorporar cada vez mais o ordenamento jurídico brasileiro. 

Em  diversas  leis  e  na  própria  Constituição  Federal,  foram  incluídos 

dispositivos  que  tentam introduzir  possibilidades  de  maior  controle  social  dos 

recursos  públicos.  É  o  caso  do  §  3º  do  artigo  37  da  Constituição  Federal, 

introduzido pela Emenda no 19 e mostrado a seguir:

“§  3º  A  lei  disciplinará  as  formas  de  participação  do  usuário  na  Administração  

Pública direta e indireta, regulando especialmente:

I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a 

manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e  

interna, da qualidade dos serviços;

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de  

governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;

III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo,  

emprego ou função na Administração Pública.”

Além disso, outras medidas ligadas à possibilidade de controle social são 

incorporadas nos diversos instrumentos legais:  Leis,  Decretos e Portarias  de 
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estruturação  da  Reforma  Administrativa.  Embora  não  haja  evidências  ou 

indicadores  de que  a sociedade tenha  condições  de exercer  esse  controle,  a 

reforma introduz alguns instrumentos legais que objetivam a participação da 

sociedade na fiscalização dos recursos envolvidos.

Assim, o modelo gerencial proposto espera um novo direcionamento para a 

combinação dos mecanismos de controle, partindo-se da simplificação do ponto de 

vista  institucional,  na  qual  as  formas  de  controle  são:  administrativo  ou 

hierárquico, democrático ou social e econômico. O controle  passaria a ser menos 

administrativo e passaria a ser mais econômico e social. 

Observa-se que, do ponto de vista geral, os sistemas de controle continuam 

similares aos existentes antes da Reforma, mas é fundamental a compreensão do 

novo modelo sob o enfoque do controle.

A  nova  concepção  institucional  da  administração  é  fundamentada  na 

classificação das atividades do Estado e está prevista uma grande importância para 

os  contratos  de  gestão  no  controle  de  elevado  volume de  recursos  nessa  nova 

estrutura. A administração é dividida em quatro níveis de governo, visando-se a 

dar mais autonomia na gestão das instituições. De acordo com O Plano Diretor de 

Reforma do Aparelho do Estado, os níveis de governo são:

• núcleo  estratégico  ,  correspondendo  aos  Poderes  Legislativo  e  Judiciário,  ao 

Ministério  Público e a cúpula  do Poder Executivo.  Trata-se do governo,  em 

sentido amplo. É no núcleo estratégico que as leis e as políticas públicas são 

definidas e seu cumprimento é cobrado. É, portanto, o setor onde as decisões 

estratégicas são tomadas. 

• atividades  exclusivas  ,  setor  no qual  são  prestados  serviços  que  só  o Estado 

pode  realizar,  ou  seja,  aqueles  em que  se  exerce  o  poder  de  regulamentar, 

fiscalizar e fomentar. 
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• serviços  não-exclusivos  ,  corresponde  ao  setor  onde  o  Estado  atua 

simultaneamente com outras organizações públicas não-estatais e privadas. As 

instituições  desse  setor  não  possuem  o  poder  de  Estado,  mas  este  se  faz 

presente porque os serviços envolvem direitos humanos fundamentais, como os 

da educação e da saúde, ou porque possuem "economias externas" relevantes, 

na  medida  que  produzem ganhos  que  não podem ser  apropriados  por  esses 

serviços  através do mercado.  São exemplos desse  setor  as  universidades,  os 

hospitais, os centros de pesquisa e os museus. 

• produção de bens e serviços para o mercado,   corresponde à área de atuação 

das  empresas  estatais  do  segmento  produtivo  ou  do  mercado  financeiro.  É 

caracterizada  pelas  atividades  econômicas  voltadas  para  o  lucro  que  ainda 

permanecem no aparelho do Estado como, por exemplo, as do setor de infra-

estrutura. Apesar de ser colocado como nível de governo, a política geral para 

esse setor é a da privatização.

Adotando-se  essa  estrutura,  o  objetivo  é  que  as  atividades  exclusivas  de 

Estado sejam executadas por Agências Autônomas (Executivas ou Reguladoras) 

na forma de Autarquias e Fundações. Já as atividades não-exclusivas de Estado 

serão transferidas às Organizações Sociais, entidades privadas qualificadas como 

tal para executarem as atividades. Em ambos os casos, a ligação com o Núcleo 

Estratégico  dar-se-á  via  contratos  de  gestão  e  as  entidades  terão  autonomia 

gerencial,  financeira  e  orçamentária.  Assim,  os  indicadores  de  desempenho 

definidos nos contratos de gestão serão o instrumento fundamental para o controle 

dos recursos envolvidos nas transferências para essas entidades descentralizadas, 

agências autônomas e organizações sociais.

Finalmente,  percebe-se, pela  análise  do modelo gerencial,  que o controle 

dos recursos públicos é uma questão fundamental para o sucesso da Reforma e 

para  a  real  transformação  da  Administração  Pública  brasileira.  Isso  devido  às 
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grandes  implicações  inseridas  nas  orientações  da  Reforma.  Segundo  Bresser 

Pereira (1998), a Reforma Gerencial atende a três orientações básicas:

1. Orientação  técnica : que  percebe  a  mudança  de  foco  do  controle  dos 

procedimentos para o controle de resultados.

2. Orientação  Econômica : que  identifica  o  controle  por  quase-mercados  ou 

competição  administrada  como  o  principal  instrumento  da  administração 

gerencial.

3. Orientação política : que soma aos controles de resultados e de competição 

administrada, definindo forma de controle direto pela sociedade com uma das 

principais características da Reforma Gerencial.

Assim,  o  controle,  no  modelo  gerencial,  deixaria  de  ser  principalmente 

burocrático, de procedimentos, realizado pelo próprio administrador e por órgãos 

de controle interno e externo e passa a ser estruturado por uma combinação de 

quatro tipos de controle (Bresser Pereira,1998):

• Controle de resultados  , a partir de indicadores de desempenho estipulados nos 

contratos de gestão.

• Controle contábil de custos  , que pode ser entendido como o elemento central 

do controle de resultados.

• Controle por quase-mercados   ou competição administrada.

• Controle social  , pelo qual os cidadãos exercitam formas de democracia direta.
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Pode-se identificar,  na análise  das orientações do modelo gerencial,  uma 

série  de  pressuposições  do  ambiente  que  precisariam estar  compatíveis  com a 

realidade brasileira para que surtissem os efeitos desejados. 

A orientação técnica, com a mudança de foco para os resultados, pressupõe 

uma capacitação da Administração Pública que só pode ser conseguida a longo 

prazo. Não é considerada a verdadeira crise que é uma crise de gestão pública 

como delineada por Nogueira (1997). 

A  orientação  econômica,  com  o  estabelecimento  de  quase-mercados, 

pressupõe uma possibilidade de competição em um ambiente altamente dominado 

pela manipulação política. 

A orientação política, com a previsão teórica de controle social, pressupõe 

uma sociedade capaz de suprir  de forma preponderante  a redução dos  controle 

formais.  Num ambiente propício para a reestruturação e de forte movimento para 

o  rearranjo do poder dentro  do Estado,  fica evidente  a tendência  de dicotomia 

entre  política  e  administração.  Os aspectos  de  patrimonialismo e corrupção  na 

administração são relativizados com exaltação das vantagens da descentralização e 

flexibilização da administração qualificadas como elevação da eficiência, mas que 

têm  uma  certa  dose  de  eficientismo.  A  Reforma  é  colocada  como  uma 

possibilidade de ampliação da cidadania quando exalta as vantagens do controle 

social,  mas  não  dá  conta  do  despreparo  geral  da  sociedade  brasileira,  do 

patrimonialismo persistente e da presença de corrupção.

Além disso, tem-se que levar em conta que existem diversas dificuldades 

em se colocar o próprio modelo gerencial em funcionamento e isso pode significar 

dificuldades inerentes ao controle. Entre elas: a dificuldade de identificação dos 

produtos do governo; a dificuldade de avaliação do desempenho das organizações 

públicas; o fato de que o Estado não pode acionar a si mesmo como no caso das 

relações privadas;  e, finalmente, o que se considera o maior problema, é que o 

arbítrio  gerencial  pode  levar  a  uma  possível  perda  de  controle  dos  recursos 

públicos (Sherped e Valencia, 1996).
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A transposição do modelo gerencial, aplicado em Países mais desenvolvidos 

economicamente,  sem  a  devida  adequação,  é  outro  problema  que  precisa  ser 

discutido. Para Abrucio (1997), o Plano de Reforma apresenta alguns problemas, 

entre eles: primeiro, refere-se ao fato de que foi utilizado um modelo gerencial 

inglês como um paradigma global  de mudança, o qual  deveria ser transportado 

para a realidade brasileira. O segundo é que a proposta não dá conta do hibridismo 

da estrutura administrativa brasileira.

Di  Pietro  (1998a)  também  identifica  riscos  para  o  cidadão  e  para  o 

patrimônio  público  no  processo  de  Reforma.  Sem  meios  de  controle  social 

adequados para as Organizações Sociais, os recursos públicos ficam à disposição 

dos grupos políticos no poder e distantes do interesse público. As formas previstas 

de participação dos usuários nas Organizações Sociais na reforma não garantem 

que haverá uma participação efetiva (Nassuno, 1997). Entende-se que esse aspecto 

deva ser analisado cuidadosamente (Penteado Filho, 1998), com o objetivo de se 

viabilizar controles sociais adequados, para que entidades descentralizadas, como 

as  Organizações  Sociais,  não  passem  a  se  reproduzir,  simplesmente,  pelas 

facilidades que poderão existir na possibilidade de gastar recursos públicos com 

ampla autonomia. 

Pode-se  perceber  que  a  urgência  da  situação  crítica  que  se  encontra  a 

Administração Pública associada à ânsia de se colocar em prática uma proposta 

inovadora e a forte tendência ao rearranjo do poder dentro do Estado tornaram 

algumas avaliações  da realidade  brasileira  mais  superficiais,  trazendo possíveis 

riscos  para a conformação dos sistemas de controle propostos.

O simplismo de alguns enfoques de Reformas Administrativas na América 

Latina é  demonstrado por muitos autores3. Esse simplismo, muitas vezes, decorre 

da dicotomia entre  política  e  administração nos  Planos  de Reforma. O modelo 

gerencial  puro  tem como base  a  separação  entre  a  política  e  a  administração 

(Abrucio, 1997).
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No  Brasil,  especificamente,  deve-se  considerar  os  traços  de  dominação 

tradicional, da persistência de práticas neopatrimoniais, da realidade do nível de 

desenvolvimento  político  e  da  cultura  de  nossa  sociedade.  As  Reformas 

Administrativas  se  têm  caracterizado  por  uma  centralização  política, 

administrativa  e  inacessibilidade  da  participação  individual  e  comunitária  à 

formulação da política pública.

Entretanto,  apesar  de  tantas  questões  relevantes  acerca  dos  critérios  e 

condições para implementação da Reforma Administrativa, é ponto pacífico que a 

Administração  Pública  brasileira  precisaria  de  uma   reformulação.  Os  traços 

tradicionais marcaram profundamente a cultura dentro das organizações públicas, 

gerando  ineficiência,  clientelismo,  nepotismo  e  outras  degenerações  que  a 

burocracia  não  conseguiu  debelar.  A  crise  do  Estado  de  bem  estar  social,  a 

integração econômica com o resto do mundo e o déficit do setor público exigem 

uma elevação do padrão de eficiência e eficácia das ações públicas.

A ampliação da autonomia de unidades descentralizadas, por meio de uma 

Reforma  do  aparelho  do  Estado,  torna  a  administração  mais  dinâmica  e  traz 

diversas  vantagens  do  ponto  de  vista  meramente  administrativo.  Porém,  em 

contrapartida,  é  importante  o  estabelecimento  de  mecanismos  de  controle  da 

atuação  dos  gestores  públicos  nos  programas  do  governo.  Os  mecanismos  de 

controle interno formais têm demonstrado que não são suficientes para garantir 

que o serviço público sirva sua clientela de acordo com os padrões normativos do 

governo democrático. A organização burocrática tem demonstrado incapacidade 

em contrabalançar  abusos  como corrupção,  conduta  aética  e  arbitrariedades  do 

poder  (Campos, 1990). Contudo, a maior autonomia de gestão e a flexibilização 

da administração,  almejada na restruturação do Estado,  precisa ser compensada 

com dispositivos realmente eficientes de controle. Ao que parece, esse plano de 

reforma  pressupõe  que  o  controle  social  passe  a  agir  como  mecanismo 

compensatório, criando elementos e condições para um funcionamento eficiente 

do modelo gerencial.
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No livro  Reforma  do  Estado  para  a  cidadania  –  A  Reforma  Gerencial  

brasileira na perspectiva institucional,   Bresser Pereira faz uma larga discussão 

dos mecanismos de controle que ele espera resultem da Reforma. Ele diz: 

“Os controles sociais são essenciais na Administração Pública gerencial na medida 

em que compensam a redução do controle legal de procedimentos e complementam 

o controle de resultados”. 

Esse é um ponto fundamental na avaliação, pois demonstra o pressuposto do 

Plano  de  Reforma  de  que  o  controle  social  compensará  a  redução  da  rigidez 

burocrática.  Baseando-se  nesse  pressuposto,  poder-se-ia  concluir   que  para  a 

manutenção  do  padrão  de  controle  existente  seria  necessário  que  fossem 

delineados mecanismos de controle social que suprissem de forma concomitante a 

redução  dos  controles  formais  que  são  retirados  por  restruturação  da 

administração.  Porém, é importante  lembrar  que controle  social  não é algo  tão 

fácil de se conseguir. O processo democrático depende de aprendizado. O simples 

estabelecimento de dispositivos legais e estruturais pode resultar num amontoado 

de  regras  e  mecanismos  inúteis,  pois  não  correspondem  às  habilidades  de 

cidadania desenvolvidas na sociedade civil brasileira. 

Em verdade,  a  orientação  da  Reforma  procura  conjugar  mecanismos  de 

controle econômico, social e gerencial. Percebe-se que o Plano de Reforma não 

esboça  claramente  uma  estratégia  de  adoção  do  controle  social  que  seja 

compatível com a realidade brasileira. Essa atuação da sociedade dependeria de 

longo  prazo  e  as  mudanças  ocorrem  numa  velocidade  que  atende  mais  aos 

interesses  econômicos  e  menos  aos  sociais.  O  que  se  tem  bem  claro  são  os 

controles gerenciais e econômicos. Controles gerenciais, quando procura orientar 

a ênfase para o resultado com a introdução cada vez maior dos contratos de gestão 

e informatização do setor público. E, controle econômico, quando viabiliza uma 
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maior autonomia e incentivo à competição administrada entre as entidades que 

compõem o Estado. 

A  questão  que  se  coloca  é:  será  que  as  organizações  públicas  dando 

resultado e competindo entre si estarão, necessariamente, aplicando os recursos da 

melhor  maneira  do  ponto  de  vista  social?  Sem  dúvida  que  os  valores  na 

Administração  Pública  devem  ser  outros,  diferentes  dos  princípios  da 

administração privada. Não se pode apenas pensar em resultados, além do que, a 

competição  pode  gerar  uma guerra  de  interesses  que  provoca  prejuízos  para  a 

Administração Pública. Por esses motivos, o  controle social deve ser justamente o 

fiel  da  balança.  Porém,  para  que  o  controle  social  funcione  é  preciso  uma 

sociedade preparada para exercer tal função.
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4. DIFICULDADES NO PROCESSO DE REFORMA

4.1 Inadequação da inserção social e regulação política

O  controle  da  Administração  Pública,  seja  ele  interno  ou  externo,  está 

intimamente  ligado  aos  processos  políticos  envolvidos.  Quando  se  fala  em 

controle da Administração Pública não se pode separar o lado político do lado 

administrativo. As Reformas Administrativas ocorridas no Brasil têm sempre se 

caracterizado  pela  dicotomia  entre  política  e  administração,  o  que  indica  a 

necessidade de uma discussão mais aprofundada.

Martins (1997), mediante a análise dos mecanismos de regulação política e 

inserção  social  na  Administração  Pública,  discute  a  dicotomia  entre  política  e 

administração na burocracia weberiana e estende a sua discussão até à situação de 

governança contemporânea, demonstrando que a persistência da dicotomia se faz 

presente na revolução gerencial. Assim, a principal mudança proporcionada pela 

Reforma Gerencial, seja ela ortodoxa, liberal ou empreendedora, está, apenas, na 

modernização  das  estruturas  burocráticas,  sem  contudo,  proporcionar  inserção 

social e regulação política adequadas. Nesse estudo, o autor investiga um padrão 

adequado  de  interação  entre  política  e  administração  que  contemple 

simultaneamente os requisitos de inserção social e regulação política para limitar a 

autonomia burocrática dentro da Administração do Estado. 

A dosagem dos  mecanismos  de  inserção  social  e  regulação  política  são 

fundamentais  ao  processo  de redefinição institucional  introduzido  por  qualquer 

tipo de Reforma Administrativa. Ou seja, o controle, como dispositivo de inserção 

social  e  regulação  política,  deve  ser  ponto  fundamental  na  redefinição  da 

Administração Pública Brasileira. A Reforma Gerencial introduz muitos avanços 

em relação  à  Burocracia  tradicional,  porém para  Martins,  se,  por  um lado,  os 

atributos  intrínsecos  e  as  tecnicidades  de  modelos  e  estratégias  de  inovação 

gerencial são exaltados, por outro, algumas questões permanecem sem resposta. O 
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autor  coloca  a  seguinte  questão:   “em  que  extensão  a  busca  da  excelência  

burocrática ou pós-burocrática  pode figurar-se dicotomizante?”. 

Apesar de a verificação do problema equacionar a regulação política  e a 

inserção  social  para  limitar  a  autonomia  burocrática  é  algo  complexo e  requer 

considerações  em casos  específicos.  Os extremos da  dicotomia entre  política  e 

administração (Burocratização) são: primeiro, decorrente da excessiva regulação 

política e pouca autonomia burocrática o que caracterizaria a  captura;  segundo, 

devido  a  uma  situação  de  excessiva  autonomia  burocrática  e  baixa  regulação 

política  o  que  caracterizaria  o  insulamento (Martins,  1997).  Esses  mecanismos 

estão ilustrados no diagrama proposto pelo autor:

Diagrama 2 – Integração Política – Administração : Autonomia inserida e regulada

(Extraído de Martins, 1997)

Os  extremos insulamento e captura  devem ser evitados. O controle social 

da  administração  é  necessário  para  garantir  uma  situação  caracterizada  como 

inserida e regulada de autonomia burocrática. Assim, dispõe Martins:
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“A inserção social mediante a orientação para o usuário, é a forma de equilíbrio  

necessária à regulação não apenas da burocracia, mas da política e sua influência  

sobre a burocracia”.

A revolução gerencial introduz uma série de contribuições à Administração 

Pública. Entretanto, a sua condição mais ou menos dicotômica varia conforme o 

contexto social e o segmento da ação pública. No caso brasileiro, a modernização 

gerencial e a inserção social são requisitos de  excelência para as organizações 

públicas, tendencialmente ortodoxas e insuladas. Porém, a capacidade de inserção 

social, demonstrada no Brasil, está bastante correspondente com a possibilidade de 

consolidação  de  um  padrão  de  representação  de  interesses  sociais  em  bases 

neocorporativas (Martins, 1997).

Portanto,  os  riscos  decorrentes  da  regulação  política  são  inserções  auto-

orientadas, o que, na hipótese pessimista, levariam ao neo-insulamento burocrático 

ou  insulamento  pós-burocrático.  A  construção  da  regulação  política  em bases 

racionais  é  uma  tarefa  complexa   e  esbarra  nos  imperativos  fisiológicos  da 

governabilidade  e  no  bloqueio  à  burocratização  política.  Nos  processos  de 

Reforma  Administrativa  no  Brasil  parece  haver  um  hiato  entre  política  e 

administração (Martins, 1997).

A  idéia  de  autonomia  presente  no  gerencialismo,  consubstanciada  por 

redução de controles formais e ausência de estrutura de controle social para suprir 

a regulação política necessária, produz o risco de um processo de insulamento pós-

burocrático. Ou seja, é necessário se imaginar estratégias de controle social que 

visem a um grau de inserção e regulação consistente com a realidade do Brasil.

4. 2 Patrimonialismo persistente
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Bresser  Pereira  (1996,  1997,  1997a,  1998),  argumentando  a  favor  da 

Reforma  Administrativa,  fala  que  no  século  XIX  a  Administração  Pública 

burocrática substituiu a patrimonialista e isto representou um grande avanço no 

cerceamento  da  corrupção  e  do  nepotismo.  Mais  tarde,  com o  crescimento  do 

Estado, a burocracia se tornou ineficiente.  Assim, segundo o autor, considerando 

que o patrimonialismo estaria extinto ou reduzido pela introdução de um modelo 

burocrático  e  considerando  a  ineficiência  do  modelo  burocrático  no  momento 

atual, não haveria mais necessidade de critérios rígidos formais, como os adotados 

na administração burocrática,  sendo permitida a redução da rigidez burocrática 

mediante estabelecimento de um modelo gerencial mais eficiente4. Essa avaliação, 

entretanto,  não  leva  em  conta  a  existência  de  patrimonialismo  nos  Estados 

modernos  e,  particularmente,  nos  Estados  onde  não  houve,  no  seu  processo 

histórico, a existência de uma burguesia emergente como no caso do Brasil.

O  patrimonialismo  persistente  em nossa  administração  tem demonstrado 

dispositivos  de  reacomodação  aos  novos  padrões  de  Administração  Pública 

associados  aos  processos  de  Reforma  Administrativa,  perpetuando  disfunções 

típicas na utilização dos recursos públicos (Pinho, 1998, 1998a). 

No caso da atual Reforma Administrativa, a modificação do controle tem 

como  pressuposto  a  redução  da  rigidez  burocrática,  que  pode  implicar  a 

diminuição  do  componente  formal  da  burocracia,  abrindo  espaço  para  o 

crescimento  do  patrimonialismo  ou,  melhor,  do  neopatrimonialismo,  assim 

chamado, por sua existência nas sociedades contemporâneas. Para se entender o 

que  isso  significa,  serão  analisados  esses  conceitos  a  partir  da  divisão  da 

racionalidade em formal e substancial.

Em  primeiro  lugar,  é  necessário  relembrar  o  conceito  de 

patrimonialismo.  Segundo  Schwartzman  (1988),  na  concepção  de  Weber  o 

patrimonialismo é uma forma de dominação onde não existe a diferenciação clara 

entre  a  esfera  pública  e  a  privada.  Marx  também  enxergava  uma  espécie  de 
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patrimonialismo no “modo de produção asiático”.  Esse patrimonialismo existia 

em sociedades pré-capitalistas e caracterizava-se pela inexistência parcial ou total 

de propriedade privada ou, pelo menos, pela existência de um setor público na 

economia.

O  conceito  de  patrimonialismo,  quando  aplicado  a  sociedades 

contemporâneas, leva ao conceito de sociedades “tradicionais”, com a presença do 

neopatrimonialismo, em contrapartida às sociedades “modernas”,  ou sem traços 

patrimoniais. 

A  dominação  política  racional-legal  foi  fruto  da  união  entre  o 

patrimonialismo dos regimes absolutistas e a burguesia emergente na Europa. Ou 

seja,  o  surgimento  da   burocracia  racional-legal  em  Países  com  burguesia 

emergente decorreu de demandas por igualdade ante a lei (democracia de massas) 

combinadas à necessidade de refrear  as pretensões dos vassalos e funcionários, 

que  é  uma  espécie  de  aliança  entre  patrimonialismo  e  burguesia  emergente 

(interesses capitalistas). 

Mas, o que ocorreria nos Países onde não havia uma burguesia ascendente 

com a mesma força e importância que na Europa?  Continuariam “tradicionais”?  

Este  é  justamente  o  caso  do  Brasil  que  mantém traços  do  patrimonialismo no 

Estado Burocrático (Pinho, 1998, 1998a). 

O neopatrimonialismo não é simplesmente uma sobrevivência das estruturas 

tradicionais  em sociedades  contemporâneas,  mas  uma  forma  bastante  atual  de 

dominação política por um “estrato social sem propriedades e que não tem honra  

social  por  mérito  próprio”,  ou  seja,  pela  burocracia  e  pela  chamada  classe 

política (Schwartzman, 1988).

No Brasil a formação histórica e social propiciou o ambiente necessário à 

continuidade  do  patrimonialismo,  conjugado aos  novos  padrões  burocráticos  e, 

possivelmente, aos novos traços do gerencialismo (Pinho, 1998, 1998a).

O gerencialismo proposto na Reforma implica redução de controles formais 

e pode significar diminuir a racionalidade formal da burocracia ou, então, deixar a 
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racionalidade substancial se sobrepor, gerando ambiente para o patrimonialismo. 

Assim,  é  importante  entender  o  que  significa  o  componente  formal  ou 

racionalidade formal da burocracia. É o que será visto a seguir.

Para Schwartzman (1988), baseando-se em Weber, a racionalidade formal é 

o  mesmo que  racionalidade  legal,  ou  seja,  uma  série  de  normas  explícitas  de 

comportamento,  ou  “leis”  que  definem  o  que  deve  ou  não  ser  feito  pelo 

administrador  em  todas  as  circunstâncias.  Já  a  racionalidade  substancial  é  a 

maximização  de  um conjunto  de  objetivos  que  são  independentes  de  regras  e 

regulamentos formais .

O  surgimento  da  racionalidade  substancial  dentro  do  processo  de 

dominação pode estar associado a dois fatores. O primeiro fator é a emergência da 

opinião pública e seus instrumentos de atuação e, de maneira mais específica, a 

democracia  do  tipo  plebiscitária,  que  colocaria  em risco  os  sistemas  políticos 

baseados em normas estritas e consensuais. O segundo são as próprias “razões de 

Estado”,  tal  como  são  defendidas  pelos  detentores  do  poder.  As  “razões  de 

Estado” em combinação com as massas passivas, destituídas e mobilizáveis são a 

receita para os regimes patrimoniais modernos (Schwartzman,1988).

No caso da burocracia sem o componente legal ou com este reduzido, vai 

predominar uma racionalidade exclusivamente técnica, onde o papel do contrato 

social  e  da  legalidade  jurídica  seja  mínimo  ou  inexistente.  Nesse  ponto  fica 

caracterizada uma racionalidade apenas substancial,  que é justamente a base do 

neopatrimonialismo (Schwartzman, 1988).

Reduzir o componente formal da burocracia pode implicar adoção de uma 

racionalidade  apenas  substancial,  justificada  somente  pelas  “razões  de Estado”, 

tornando  o  controle  da  administração  ainda  mais  ineficaz  ou  até  inexistente. 

Assim, a implementação de medidas nessa direção poderia ser atribuída a questões 

doutrinárias e ideológicas. 
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Fleury (1997) fala sobre o que considera os pressupostos doutrinários do 

Plano de Reforma. Entre  eles,  a  autora  lembra as  palavras  de Bresser   Pereira 

(1996):

“....Já  chegamos  a  um  nível  cultural  e  político  em que  o  patrimonialismo  está  

condenado,  que  o  burocratismo  está  condenado,  e  que  é  possível  desenvolver  

estratégias  administrativas  baseadas  na  ampla  delegação  de  autoridade  e  na  

cobrança a posteriori de resultados”.

Em  contraposição,  a  autora  cita  Martins  (1995)  que  diz  que  esse 

pensamento é puro caso de  wishful thinking (ou seja  um pensamento apenas de 

desejo e não de realidade)  contra  todas  as  evidências  conhecidas,  nas  quais  se 

observa que a Administração Pública brasileira foi-se expandindo por camadas, 

como em um “bolo de festa”, somando à administração patrimonial e clientelista - 

preponderante  até  os  anos  30  -  a  camada  da  administração  burocrática  - 

“daspiniana”-, acrescentada da camada gerencial - desde os grupos executivos dos 

anos 60 aos empresários das estatais do anos 70. Para  Fleury:

 “... na política e na administração a coexistência de formas pretéritas com as mais  

modernas  apenas  indica  que  elas  cumprem  diferentes  funções  no  processo  de  

circulação do poder.”

Um segundo pressuposto doutrinário, colocado por Fleury(1997), é sobre a 

afirmação,  que  orienta  a  Reforma,  do  caráter  antidemocrático  da  burocracia. 

Segundo a autora:

 “Ora,  qualquer  leitor  com  alguma  familiaridade  com  a  teoria  sociológica,  

weberiana ou não, sabe que a emergência de uma administração burocrática é a  

contra face da cidadania, um dos pilares, portanto, do Estado democrático.”
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No Plano de Reforma, a redução do componente formal da Burocracia está 

esboçada nas medidas que visam a aumentar a autonomia de gestão para os órgãos 

e entidades da Administração Pública. Entre essas medidas, pode-se citar a idéia 

de  modificação  na  Lei  de  Licitações  que  autorize  uma  maior  liberdade  nas 

contratações,  a  redução  de  procedimentos  formais  de  análises  de  processos,  a 

restruturação  das  atividades  de  governo  com  o  estabelecimento  de  entidades 

autônomas geridas por contratos de gestão e, ainda, a flexibilização da demissão e 

admissão  de  funcionários  públicos.  Essas  alterações  são  introduzidas  com 

modificações da Constituição, de Leis e outros atos normativos. Tudo isso implica 

uma  redução  do  componente  formal  incorporado  na  atual  Burocracia  Estatal. 

Dessa forma, sem dispositivos  legais  e normativos,  que legitimem as ações  do 

controle formal, interno e externo, estabelecidos no ordenamento jurídico, e sem 

uma sociedade civil atuante, que viabilize um controle social mais efetivo, abre-se 

campo para o crescimento do neopatrimonialismo, mediante o aproveitamento das 

possibilidades, abertas nas lacunas legais, que facilitam a apropriação do público 

pelo privado. Essas ações de aproveitamento são desenvolvidas com base em atos 

e omissões que são resultado da corrupção inserida no Estado Brasileiro. Nesse 

sentido, para compreender as dificuldades do controle, é necessário se entender e 

discutir como se dão os processos de corrupção dentro da Administração Pública 

Brasileira.

4.3 Evidências de cultura de corrupção

A corrupção é um fenômeno social  presente  nas organizações  públicas e 

privadas  mesmo em nações  politicamente  mais  desenvolvidas  e  com controles 

mais elaborados e eficazes (Klitgaard, 1994). A corrupção, por ser uma ameaça 

potencial de desprestígio das instituições, muitas vezes é relevada a segundo plano 

(Pinheiro  e  Vieira,  1993).  Entretanto,  como  foi  visto,  no  Brasil,  a  formação 
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patrimonialista da administração é fundamentada com base na formação histórica 

de  nosso  Estado  e  sociedade  civil  (Pinho,  1998,  1998a)  e  isto  resulta 

necessariamente em possibilidades efetivas de corrupção. 

Os casos que freqüentemente circulam na imprensa e têm sido motivo de 

inúmeras Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI´s) nos últimos anos indicam 

que  a  sociedade  não  mais  tolera  os  casos  de  corrupção  nos  níveis  que  se 

apresentam  no  Estado  brasileiro.  Talvez  o  clímax  dos  processos  de 

patrimonialismo e de corrupção se tenha dado no Governo de Fernando Collor e 

culminou no seu  impeachment. A corrupção, como fenômeno social presente de 

forma  marcante  no  Brasil,  deve  ser  estudada  e  considerada  com  cuidado  no 

processo de Reforma Administrativa, quando se deseja mecanismos de controle 

que possam coibir e/ou reduzir essas práticas.

Pode-se lembrar que em 06 de dezembro de 1993, após o impeachment  do 

Ex-Presidente  Fernando  Collor,  foi  criada  uma  Comissão  Especial  pela 

Presidência da República que tinha como essência a averiguação dos processos de 

corrupção que se alastravam na Administração Pública brasileira.  

No relatório “A Comissão Especial e a corrupção na Administração Pública 

Federal”, de dezembro de 1994, está o resultado dos trabalhos de investigação dos 

meandros da corrupção dentro da administração. O relatório é claro e confirma que 

as  práticas  patrimoniais  e  a  corrupção  estavam  profundamente  enraizadas  na 

cultura do Estado brasileiro. São identificados problemas em praticamente todos 

os  setores  da  Administração Federal.  Os sistemas de  controle  são  vistos  como 

ausentes ou ineficazes. 

A  corrupção foi  identificada pela Comissão Especial em quase todos os 

níveis do governo. Em todos os lugares onde há circulação de recurso público, 

foram  identificados  problemas.  O  mecanismo  indutor  da  corrupção  está 

consubstanciado em diversos sistemas sofisticadíssimos, na qual a corrupção se 

transformou na “segunda natureza” do desempenho da máquina de poder.  Esse 
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aparato, revestido de graus crescentes de sutileza, se torna invisível ao controle 

governamental. 

A tipologia  da corrupção é tão ampla  que assusta aos que desconhecem 

esse  fenômeno.   A seguir,  identifica-se  alguns  tipos  descritos  no  Relatório  da 

Comissão Especial e, ainda, são presentes no cotidiano da ação pública no Brasil.

Superfaturamento de obras e serviços:
 “ ...Via de regra, ela se constitui no viciamento de preços nos contratos em todas as  

formas de superfaturamento, tanto na celebração direta, como na concertação nos  

mecanismos de licitação, ou até na ampla institucionalização do sobrepreço.....”

Omissão do agente público nas licitações:
 “  A presença do  corrupto  na  celebração desses  diversos  instrumentos  pode  se  

transformar, ainda, na omissão de controle nas concorrências”

Transferência de bens a preços irrisórios:
 “ No plano dos direitos reais, a Comissão Especial detectou, também, como forma 

mais correntia de corrupção a adjudicação de imóveis a preço vil nos leilões, não 

obstante toda a observância formal das garantias do patrimônio”

Emissão de declarações, diplomas, licenças sem legitimidade:
 “  No  campo  da  atribuição  de  direitos,  em  função  de  declarações  de  sua  

legitimidade, repetiram-se os atentados à função de controle do interesse público,  

do registro de diplomas e até das licenças para a circulação de medicamentos”

Omissão culposa na fiscalização por órgãos e agentes fiscais oficiais:
 “ Atentou também a Comissão Especial ao quanto as ações de locupletamento não 

nascem do conluio entre corruptos e corruptores, mas de uma omissão efetivamente  

culposa na sua fiscalização”
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Aditamento de contratos sem respaldo legal:
 “ O aditamento a contratos firmados entre empreiteiras e a União tem ensejado o  

prolongamento excessivo e, por vezes, sem amparo legal, desses negócios, sob os  

mais variados pretextos, com evidentes prejuízos para o Erário. É também utilizado  

como expediente  fraudulento,  na contratação de obras  por  preços inferiores  aos  

reais, para posteriores aditamentos e ampliação dos valores”

Omissão na fiscalização de obras e contratos:
 “  O  atual  sistema  de  fiscalização  de  obras  e  serviços  não  tem  funcionado  

satisfatoriamente”

Fraudes na transferência de recursos via convênios:
 “Os  convênios,  mediante  os  quais  a  União  repassa  recursos  a  Estados  e  

Municípios, propiciam outras fraudes. O Governo Federal encontra dificuldade, até  

pelo excessivo volume, na fiscalização das obras nas quais aplica recursos, porque  

ficam as mesmas sob a administração de outras esferas de governo”

Contratação  de  serviços  de  terceiros,  delegando-se  funções  típicas  de 

Estado:
“ A contratação de serviços de terceiros, atualmente muito em voga no Serviço Público,  

excedeu os limites do razoável, delegando-se funções típicas do Estado...”

Outro  ponto  a  salientar  foi  que  a  Comissão  identificou  no  sistema  de  

pagamento do funcionalismo público federal um dos maiores focos de desmando  

e corrupção. Em função das constatações da Comissão na folha de pessoal, têm 

sido  realizados  diversos  recadastramentos  gerais.  Porém,  provavelmente,  o 

simples  recadastramento  não  é  suficiente  para  garantir  a  solução  das 

impropriedades existentes por pelo menos três motivos. O primeiro, pelo fato de 

que  a  grande  maioria  dos  servidores  que  executam as  tarefas  relacionadas  ao 

processamento  das  folhas  de  pagamento  são  dos  níveis  mais  baixos  da 

administração, sem incentivos e sem treinamento adequado. O segundo, decorre 
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do fato de que o recadastramento não garante a reinclusão de disfunções. Talvez 

até,  em  alguns  casos,  ele  possa  criar  a  situação  ideal  para  incluir  novas 

impropriedades  na  folha  de  pagamentos.  E,  terceiro,  a  análise  dos  registros  é 

complexa porque depende de avaliação caso-a-caso e, muitas vezes, as legislações 

sobre a matéria são tantas que se torna difícil uma avaliação legal das rubricas de 

remuneração.

Como se pode ver,  a tipologia  da corrupção na Administração Pública  é 

vasta e abrange um leque grande de atividades e funções básicas do Estado.

Diante  desses  e  de  muitos  outros  problemas  encontrados,  a  Comissão 

Especial  fez  algumas  propostas.  Entre  elas  se  pode  citar:  a  obrigatoriedade  de 

declaração de bens por servidores com poder de ordenar despesas e tomar decisões 

na  área  financeira,  a  criação  de  uma  Secretaria  de  Controle  Interno,  o 

aperfeiçoamento  do  sistema  de  Administração  de  pessoal,  o  novo  sistema  de 

Cadastro Geral de Contribuintes e de Pessoas físicas, mudanças no Código Penal 

para  permitir  a  demissão  de  servidores  que  pratiquem  crimes  contra  a 

Administração Pública, mudanças na elaboração do Código de Ética do Servidor 

Público,  projeto  de  lei  regulamentando  a  atividade  lobista  e  o  reexame  na 

legislação sobre convênios, dentre outras medidas.

Cabe destacar a proposta de criação de uma Secretaria de Controle Interno. 

A proposta original era de que essa Secretaria ficasse vinculada à Presidência da 

República,  à  qual  ficariam  subordinados  hierarquicamente  os  subsistemas  ou 

subsecretarias integrantes das demais estruturas administrativas. Porém, isto não 

se  efetivou  dessa  maneira.  A  Secretaria  de  Controle  Interno,  com  nome  de 

Secretaria  Federal  de  Controle,  foi  criada,  entretanto  como  integrante  do 

Ministério da Fazenda e com pouca autonomia de ação, além de não ser vinculada 

à Presidência da República como era a proposta original da Comissão.

Apesar  de passados  vários  anos  dessas  constatações,  muito pouco se fez 

para garantir  que os relatos da Comissão Especial,  em termos de corrupção,  se 

reduzissem a níveis aceitáveis. A criação da Secretaria Federal de Controle Interno 
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teve papel importante na redução dos níveis de corrupção no País. Entretanto, a 

sua capacidade de ação foi gradativamente sendo limitada pela falta de autonomia 

institucional e pela falta de capacitação técnica nos quadros de servidores. 

Em 1999,  o  Tribunal  de  Contas  da  União  realizou  valioso  trabalho  de 

auditoria operacional na Secretaria Federal de Controle e que resultou na Decisão 

nº 507/2001. Foram identificadas diversas fragilidades  desse Órgão de Controle 

Interno.   O  Tribunal  sugeriu  à  Casa  Civil  da  Presidência  da  República  o 

reposicionamento hierárquico da Secretaria  Federal  de Controle  de forma a lhe 

prover de mais autonomia. As determinações do Tribunal de Contas da União  de 

caráter normativo e operacional têm sido muito importantes para o aprimoramento 

e a criação de instrumentos eficazes no combate a corrupção na Esfera Federal.

A corrupção, como um problema sistêmico identificado há tão pouco tempo, 

fruto  do  patrimonialismo  inserido  na  Administração  Pública  Federal  aliado  à 

resistência inconsciente das autoridades, causada por uma assimilação dos padrões 

de disfunção generalizada, não pode, de maneira nenhuma, ser encarada de forma 

simplista  e  considerada  superada  ou  reduzida  no  embasamento  do  Plano  de 

Reforma. Aliás, deve ser tratada com a importância suficiente para que se possa 

pensar os controles adequados. 

Sabe-se que a corrupção tem mostrado uma tendência de crescimento não só 

no Brasil, mas no mundo. Dessa forma, são necessárias análises mais profundas 

que as análises tradicionais do problema para se chegar a respostas adequadas. O 

Estado,  necessário,  deve  atuar  com uma política  preventiva  enérgica  e  com a 

maior severidade contra essa disfunção (Kliksberg, 1994).

A necessidade de mecanismos de controle eficientes, também é conclusão 

do Relatório do Banco Mundial de 1997. O Estado é visto como a entidade capaz 

de revigorar o desenvolvimento nos Países emergentes. Para isso, é necessário um 

Estado eficaz ajustado a sua capacidade e com instituições fortes. 

Segundo o Relatório,  no ajuste  da capacidade  institucional,  o  Estado com 

instituições fracas pode necessitar reduzir a flexibilidade e aplicar mais restrições 
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mediante regras autolimitadoras e mediante parceria com empresas e indivíduos. 

Já no campo do revigoramento das instituições, o Relatório indica três caminhos 

básicos: a utilização de normas e restrições efetivas, maior pressão competitiva e 

maior participação e parceria com o corpo cívico.

A utilização de normas e restrições efetivas implica elevação da separação 

dos  poderes,  ou  seja,  maior  controle  externo.  E,  ainda,  diminuição  das 

oportunidades  de  corrupção,  mediante  diminuição  da  autoridade  discricionária, 

por dispositivos de controle formais, contenção do clientelismo e a melhoria da 

remuneração dos servidores públicos. 

Nos casos sistêmicos, como identificado no Brasil pela Comissão Especial, o 

Relatório  do  Banco  Mundial  é  categórico  em  enfatizar  a  necessidade  de 

mecanismos de controle mais eficientes:

“  Nos  casos  em  que  a  corrupção  está  profundamente  enraizada,  será  preciso  

realizar  esforços  mais  vigorosos.  Esses  esforços  devem-se  concentrar  numa 

supervisão maior dos atos oficiais – tanto pelas instituições quanto pelos cidadãos – 

e na punição dos faltosos utilizando os tribunais...”

 

Finalmente, vale ressaltar que, dentro da perspectiva de fortalecimento das 

instituições,  o Relatório do Banco Mundial cita a tendência à criação de Órgãos 

Públicos especializados,  baseados no desempenho, com objetivos  mais claros e 

maior responsabilidade administrativa pelos resultados ou produtos, tendo como 

exemplo o caso da Nova Zelândia. Porém, o texto deixa claro os riscos eminentes 

de Países que adotam a via da flexibilização da administração, quando não têm 

controles  adequados.  Segundo  o  Relatório  do  Banco  Mundial,  dar  maior 

flexibilidade  aos  administradores  de  recursos  públicos  servirá  apenas  para 

aumentar  a  arbitrariedade  e  a  corrupção,  sem  melhoria  proporcional  do 

desempenho.  Além  disso,  a  preparação  e  aplicação  de  contratos  de  gestão, 
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particularmente para produtos complexos, requer uma capacitação  que é escassa 

nos Países em desenvolvimento. 

4.4  Flexibilização: Eficiência x Eficientismo

A Flexibilização  da  administração  conseguida  com elevação  do  grau  de 

autonomia  e descentralização de atividades é, sem dúvida, um benefício do ponto 

de vista puramente administrativo. Entretanto, na Administração Pública, deve ser 

vista com cautela pelas implicações políticas possíveis  de redução da capacidade 

de controle.

Na Administração Pública, o processo de flexibilização pode ser encarado 

de duas formas. Uma, que se baseia no aumento da eficiência e que leva em conta 

apenas  os  benefícios  administrativos  desse  processo.  Outra,  na  qual,  pode-se 

argumentar a idéia de eficiência como razão motivadora da flexibilização, nesse 

caso,  pode-se  interpretar  a  busca  por  eficiência  como  sendo  uma  questão  de 

eficientismo que é perseguido sem uma análise mais profunda do processo. 

Nessa  Reforma,  a  flexibilização  da  administração,  será  resultado  da 

descentralização  e  da  introdução  de  uma  maior  autonomia  para  os  gestores 

públicos. O controle dessas estruturas descentralizadas é pretendido, no Plano de 

Reforma,  via  contratos  de  gestão.  Os  controles  serão  exercidos  mediante 

parâmetros  negociados  nos  contratos  de  gestão  e  os  gestores  terão  grande 

autonomia de administração dos recursos. 

Pensando  no  aspecto  dos  benefícios  administrativos  e  do  aumento  da 

eficiência, cita-se Medici e Barros Silva (1993) que afirmam que a administração 

flexível  surgiu  como  um  requisito  básico  de  modernização  das  organizações 

públicas e privadas, não como modismo, mas em decorrência das mudanças que 

ocorreram no contexto mundial da economia globalizada e do ambiente cultural e 

tecnológico das organizações. A crise econômica mundial dos anos 70 influenciou 
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na  mudança  dos  estilos  de  gestão  do  setor  público,  que  passaram a  ser  uma 

importante condição de competitividade para a nação. O Estado passou a enfrentar 

novas  estratégias  internacionais  de  competitividade,  que  utilizavam  métodos 

comparativos de vantagens e se baseavam na redução de custos e na melhoria da 

qualidade. Os investimentos nacionais passaram a utilizar a estratégia de atração 

de  capitais  internacionais,  cuja   capacidade  de  atração  depende  de  máquinas 

estatais  desburocratizadas  e  de  legislações   compatíveis  com  lucratividade  e 

desempenho. A transferência de capitais internacionais não mais enfrenta barreiras 

graças às novas tecnologias  e  às possibilidades  de integração competitiva.  Em 

função disso, o Estado necessita empreender esforços  no sentido de tornar o País 

atrativo para esses capitais internacionais.  A Administração Pública, por sua vez, 

precisa  abandonar  as  estratégias  de  isonomia  e  padronização das  condições  de 

trabalho, tendo em vista as mudanças de hábitos provocadas pela mundialização 

da economia. Sendo assim, a necessidade de adaptação às mudanças e à rapidez 

nas respostas passa a ser uma exigência nas administrações flexíveis dos tempos 

modernos, o que, muitas vezes, implica montagem e desmontagem de estruturas 

produtivas com grande facilidade. 

Na  mesma  linha  de  raciocínio,  Osborne  e  Gaebler  (1995),   no  livro 

Reinventando o Governo: Como o Espírito empreendedor está Transformando o  

Setor  Público,  que  é  referência  para  o  modelo  gerencial,  também descreve  os 

benefícios  da  flexibilização  (via  descentralização).  O  princípio  é  dar  mais 

autonomia  `a  unidade  de  administração  local,  dando  mais  liberdade  aos  seus 

gestores e, com isso, a estrutura como um todo terá grandes vantagens, tais como: 

instituições descentralizadas são mais flexíveis que as instituições centralizadas e 

podem responder com muito mais rapidez a mudanças nas circunstâncias ou nas 

necessidades dos clientes; instituições descentralizadas são muito mais eficientes 

que as centralizadas; instituições descentralizadas são muito mais inovadoras do 

que as  centralizadas;  instituições  descentralizadas  têm moral  elevada,  são  mais 

comprometidas e produtivas. 
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A  argumentação  de  Osborne  e  Gaebler  (1995)  traz  a  idéia  de 

empreendedorismo na Administração Pública e do controle social, uma vez que a 

sociedade passa a ter uma atuação importante na fiscalização dos atos dos gestores 

públicos. Os autores dizem, ainda, que os líderes empreendedores empregam um 

variado número de estratégias para fazer o controle retornar às mãos daqueles que 

se encontram na ponta mais baixa da hierarquia, onde as coisas acontecem de fato. 

Uma das formas é a administração participativa, visando descentralizar o processo 

de tomada de decisões. A responsabilidade sobre os recursos gera, também, uma 

responsabilidade sobre os resultados. 

No  entanto,  outra  forma  de  analisar  o  processo  de  flexibilização  e 

descentralização  é  o  colocado  por  Felicíssimo  (1994).  Para  o  autor,   a 

descentralização  pode  ser  vista  de  duas  formas  diferentes.  Uma,  na  qual  a 

descentralização envolve necessariamente a ampliação da cidadania. Porém, isto 

nem  sempre  vai  além  de  um  desejo  que  não  se  realiza.  A  segunda  forma  é 

justamente o contraponto desta concepção e, segundo o autor, decorre da pressão  

da ideologia eficientista que pensa apenas na resolução imediata dos problemas 

mais evidentes, restringindo o volume de demandas, resultado da participação nas 

decisões.

Entende-se  que  o  processo  de  reforma  gerencial  foi  marcado  por  esse 

eficientismo, desprezando-se os problemas políticos e culturais da Administração 

Pública e não levando em conta as dificuldades da sociedade civil brasileira para 

exercer  o  controle  social.  Seria  necessário  uma  tradição  de  associativismo  e 

comunidade cívica que garantisse uma participação mais efetiva da sociedade na 

fiscalização das instituições descentralizadas, promovendo assim o incremento do 

desempenho  e, consequentemente, o mesmo efeito na eficiência dessas entidades.

Putnam  (1996),  analisando  a  experiência  de  delegação  aos  governos 

regionais de mais poderes e recursos na Itália nos anos 70, mostra a importância 

do associativismo e da comunidade cívica, identificados como “Capital Social” , 

para  o êxito e maior desempenho das instituições públicas e, consequentemente, 
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para o desenvolvimento econômico. No Brasil, ao se pensar nas chances de uma 

atuação maior da sociedade, precisa-se investigar qual o “Capital Social” de que se 

dispõe para se vislumbrar as possibilidades de êxito no processo de flexibilização 

na qual é delegada mais autonomia e, consequentemente, mais poder e recursos às 

unidades descentralizadas. 

49



5. SOCIEDADE DESPREPARADA

5.1 Accountability : Um processo cultural

O  controle  efetivo  do  gasto  público  pressupõe  uma  democracia  com 

participação  social  ativa  e  uma  responsabilização  dos  gestores  públicos 

(accountability) que precisa ser concebida dentro do contexto de nossa sociedade.

O conceito  de  accountability é  de  fundamental  importância  para  que  se 

possa falar em participação social nas políticas públicas e responsabilização dos 

gestores públicos, ou seja, a idéia de controle social da Administração Pública. 

Segundo  Campos  (1990),  accountability não  é  uma  questão  de 

desenvolvimento organizacional ou de Reforma Administrativa. A simples criação 

de  controles  burocráticos  não se  tem mostrado  suficiente  para  tornar  efetiva  a 

responsabilidade  dos  servidores  públicos.  O  grau  de  accountability de  uma 

burocracia é explicado pelas dimensões contextuais da Administração Pública, por 

meio  da  textura  política  e  institucional  da  sociedade,  dos  valores  e  costumes 

tradicionais partilhados na cultura e da própria história. Campos, ainda afirma, por 

exemplo, que as relações entre burocracia e público são diferentes entre Brasil e 

USA, em função do próprio relacionamento entre a Administração Pública e seu 

público ou da própria noção de  público. No Brasil, os funcionários demonstram 

um  desrespeito  pela  clientela,  com  exceção  dos  clientes  conhecidos  ou 

recomendados e uma completa falta de zelo pelo dinheiro público. Pelo lado do 

público,  existe  uma  atitude  de  aceitação  passiva  quanto  ao  favoritismo,  ao 

nepotismo e a todo tipo de privilégios; existe ainda a tolerância e passividade ante 

à corrupção, ao pagamento de propinas e ao desperdício de recursos. 

 Mas o que significa accountability? Frederich Mosher apud Campos (1990), 

apresenta  accountability como  um  sinônimo  de  responsabilidade  objetiva  e, 

portanto, como um conceito oposto ao de responsabilidade subjetiva. Enquanto a 

responsabilidade  subjetiva  vem  de  dentro  da  pessoa,  a  accountability 
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(responsabilidade  objetiva)  acarreta  a  responsabilidade  de  uma  pessoa  ou 

organização perante uma outra pessoa, por algum tipo de desempenho. E continua 

Mosher : 

“Quem falha no cumprimento de diretrizes legítimas é considerado irresponsável e  

está  sujeito  a  penalidades.  A  inexistência  de  controle  efetivo  e  de  penalidades 

aplicáveis ao serviço público, em caso de falhas na execução de diretrizes legítimas,  

enfraquece o ideal democrático do governo pelo povo, porque expõe os cidadãos aos  

riscos potenciais da burocracia.” 

Essas  idéias  reforçam  a  necessidade  do  controle  com  estruturas  bem 

definidas e sistema de punições efetivas. Porém, os controles formais internos já 

demostraram que não são suficientes para garantir que o serviço público sirva sua 

clientela  de  acordo  com  os  padrões  normativos  do  governo  democrático.  A 

organização  burocrática  tem  sido  incapaz  de  contrabalançar  abusos  como 

corrupção, conduta aética e arbitrariedades do poder. Os sistemas de recompensas 

e  punições,  as  práticas  de  avaliação  de  desempenho,  a  estrita  definição  de 

autoridade  e  de  responsabilidade  estarão  sempre  limitados  aos  valores 

burocráticos  tradicionais  da  eficiência,  honestidade  e  observância  das  regras 

(Campos, 1990). Serão esses mecanismos de controle burocrático suficientes para 

defender os cidadãos dos abusos do poder e para garantir que o governo trabalhe 

para o povo? Serão eles eficazes na promoção da justiça social?

Certamente  existem  outros  padrões  de  desempenho  que  merecem 

consideração  como  a  qualidade  dos  serviços;  a  justiça  na  distribuição  dos 

benefícios  e  dos  custos  econômicos,  sociais  e  políticos  dos  serviços  e  bens 

produzidos;  o grau de adequação dos resultados dos programas às necessidades 

dos clientes.  Esses padrões da  accountability  governamental não são garantidos 

pelos controles burocráticos (Campos, 1990) e precisam ser repensados.
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Ainda  segundo  Campos  (1990),  quando  as  atividades  governamentais  se 

expandem e aumenta a intervenção do governo na vida do cidadão, a preservação 

dos  direitos  democráticos  requer  um controle  efetivo  da  cidadania  organizada; 

uma  sociedade  desmobilizada  não  será  capaz  de  garantir  a  accountability. O 

exercício  da  accountability é  determinado  pela  qualidade  das  relações  entre 

governo e cidadãos, entre burocracia e clientelas. O  alto grau de preocupação com 

accountability ou  a  ausência  desse  conceito,  em  uma  democracia,  estão 

relacionados ao elo entre  accountability  e cidadania organizada e explica-se pela 

diferença  no  estágio  de  desenvolvimento  político  do  País  em  questão.  O 

sentimento  de  comunidade  ou  a  emergência  de  instituições  dentro  dela  é  que 

favorecem a recuperação da cidadania e, portanto, a verdadeira vida democrática. 

A cidadania  organizada pode influenciar  não só o processo de identificação de 

necessidades  e  canalização  de  demandas,  como  também  pode  cobrar  melhor 

desempenho do serviço público, abrindo um caminho para a accountability.

Concorda-se com Campos (1990) quando ela afirma que existe uma relação 

de causalidade entre desenvolvimento político e a vigilância do serviço público. 

Assim, quanto menos amadurecida a sociedade, menos provável que se preocupe 

com a accountability do serviço público. No Brasil é difícil se falar em controle 

social  porque  nossa  sociedade  não  está  amadurecida.  Nas  sociedades 

amadurecidas existem numerosas organizações por meio das quais a opinião dos 

cidadãos  se  faz  ouvir,  onde  suas  necessidades  são  discutidas,  consolidadas, 

traduzidas em demandas e canalizadas para os Órgãos Públicos. Esses organismos 

operam como mecanismos  provocadores  da  burocracia  e  como cobradores  dos 

serviços  públicos.  Essas  sociedades  possuem,  ainda,  uma  cultura  onde  a 

autoconfiança é um traço muito forte e que se reflete na postura do cidadão diante 

do Estado e na sua disposição para exigir os próprios direitos. Assim, é natural que 

sociedades amadurecidas se preocupem com a accountability perante o público.

Em Países politicamente menos desenvolvidos como o Brasil, o exercício da 

democracia  fica  limitado  à  participação  em  eleições  esporádicas,  cujo  traço 
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característico é a aceitação passiva do domínio do Estado, refletido na negação do 

direito  à  educação  básica  gratuita  para  todos  e  do  salário  mínimo  para  os 

trabalhadores.  Assim,  “Se  a  democracia  fundamenta-se  na  soberania  dos  

cidadãos,  o  modelo  democrático  experimentado  no  Brasil  está  longe  de  ser  

caracterizado como tal” (Campos, 1990). 

Apesar de decorridos 10 anos das colocações da autora, ainda não se pode 

afastar essa visão do Brasil. A argumentação nos leva à necessidade de discutir a 

questão da democracia no Brasil, verificando as possibilidades de controle social 

que é uma forma de ampliação da democracia.

5.2 A Democracia no Brasil

O controle  social  da Administração Pública  se baseia  em uma cidadania 

ativa.   A  ação  da  sociedade  permitiria  uma  inserção  social  na  Administração 

Pública capaz de garantir o cumprimento de programas do governo, viabilizando 

os projetos sociais e de interesse da nação. Entretanto, o que se percebe no Brasil é 

a  cidadania  não  implantada.  Os  problemas  decorrentes  da  crise  econômica 

associados  à  corrupção  e  ao  clientelismo  incorporados  à  prática  corrente  na 

Administração Pública se sobrepõem às iniciativas inovadoras de governos locais, 

ou mesmo iniciativas do Governo Federal, de mecanismos de cidadania, tais como 

os Serviços de Atendimento ao Cidadão, fazendo com que essas iniciativas não 

tenham  resultado em uma elevação do grau de cidadania no País que permita o 

controle efetivo dos recursos públicos.

A cidadania,  como entidade  presente  da  democracia,  se  baseia  no  lastro 

legal da segurança dos direitos constitucionais. Historicamente, a cidadania surgiu 

com  a  evolução  dos  direitos  na  sociedade  democrática.  Nos  Países  onde  a 

democracia se consolidou de forma mais concreta, como foi o caso da Inglaterra, 

nasceu a  visão clássica de cidadania de T. H. Marshall. Nessa interpretação, os 
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direitos civis foram incorporados no século XVII, os direitos políticos no século 

XIX e os  direitos  sociais  no  século  XX, no bojo  da social-democracia  (Pinho, 

1997a). Nessa gama de conquistas de cidadania, recentemente, foram incorporados 

também direitos  difusos,  como  é  o  caso  da  proteção  ao  meio  ambiente  e  ao 

patrimônio histórico definidos na Constituição Federal Brasileira. 

O  processo  de  construção  da  cidadania  no  Brasil  tem  características 

peculiares que se baseiam na história da consolidação dos direitos no ordenamento 

jurídico. Essa peculiaridade se situa na emergência de direitos sociais antes dos 

políticos  e  o  frágil  desenvolvimento  dos  direitos  civis  que  têm  causas  na 

escravidão duradoura, cujos efeitos se fazem sentir até os dias de hoje, e, ainda, 

um Estado patrimonialista que resiste as mudanças estruturais (Pinho, 1997a). 

O não estabelecimento de uma cidadania plena no Brasil se deve a fatores, 

tais como: a distância entre a democracia formal e a democracia real; a grave crise 

econômica que aumenta a recessão e produz um exército de desempregados sem 

perspectivas sociais; e, principalmente, devido a formação do Estado brasileiro ser 

baseada no modelo burocrático estamental patrimonialista, sendo marcado por um 

modelo híbrido (tradicional e moderno). Essa espécie de modelo híbrido interfere 

na cidadania mais ampla, mais disseminada, que visa ao futuro e não ao imediato. 

Há uma conveniência social onde o cidadão não exige e também não é exigido, 

relativizando-se a cidadania. Diante disso tudo, a cidadania fica reduzida, fora das 

relações contratuais legais, criando-se campo de relações próprias. Assim, não há 

possibilidades de se consolidarem os mecanismos legais de exercício do controle 

social dos recursos públicos. 

Para  romper  esse  modelo  de  Estado  híbrido  e  reduzir  a  distância  entre 

democracia formal e real, seriam necessários investimentos em educação política, 

em educação social, no desenvolvimento de uma cultura política e na ampliação 

dos espaços públicos de atuação, consolidando um modelo de controle social.

Benevides (1994) faz algumas críticas à democracia representativa no Brasil 

e  defende  a  tese  de  que  devem  ser  colocados  em  prática  os  dispositivos 
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institucionais  de  referendo,  plebiscito  e  iniciativa  popular,  acolhidos  na 

Constituição Brasileira de 1988. Para ela,  esses mecanismos de cidadania  ativa 

podem-se  mostrar,  na  pior  das  hipóteses,  como  um  verdadeiro  espaço  de 

aprendizado de cidadania. 

A dificuldade de se estabelecer canais verdadeiramente democráticos talvez 

seja  porque  a  democracia  no  Brasil  está  profundamente  marcada  pelos  traços 

patrimonialistas persistentes no Estado. Há todo um sistema incorporado de trocas 

políticas que fazem o sistema se sustentar baseado no clientelismo. Falando sobre 

a patrimonialismo no Brasil, O´Donnell (1988) esclarece :

“a  base  de  funcionamento  deste   sistema,   patrimonialista  e  inerentemente  

personalista, é a outorga aos poderosos dos quais depende o seu funcionamento, de 

prebendas em troca de apoios. Para baixo, o mecanismo principal que faz funcionar  

o sistema é o clientelismo (na verdade, as prebendas são o primeiro degrau de uma  

série de hierarquias clientelísticas). Estes sistemas de trocas horizontais e verticais  

de bens que, para uma concepção mais racional e moderna da vida social e política,  

são  bens  públicos,  é  contraditório  com a  vigência  de  um estado  de  direito,  da  

cidadania e de toda accountability”.

No  Brasil,  além do  patrimonialismo  inserido  no  seio  do  Estado,  está  a 

própria ineficácia da aplicação da lei. A certeza da aplicação da lei deveria ser o 

alicerce  do  Estado  democrático  de  direito  e  o  estímulo  para  utilização  das 

possibilidades  de  controle  da  Administração  Pública  existentes  no  arcabouço 

jurídico. Entretanto, na democracia brasileira chega-se ao cúmulo de se falar na lei 

que “pegou” ou “não pegou”, fazendo-se alusão ao fato de que muitos dispositivos 

legais são ignorados e/ou descumpridos sem haver punições.

Segundo  Santos (1993), a ineficácia da aplicação da Lei no Brasil pode ser 

explicada  pelo  intenso  processo  de  deslocamento  social.   Isto  provoca  uma 

mobilidade social horizontal, nos movimentos migratórios, e mobilidade vertical, 

tanto nas ascensões quanto na queda na estratificação social.  Nesses períodos de 
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acelerada transformação social,  a percepção e o sentimento de estabilidade  são 

substituídos por uma sensação de vazio que é ampliada com as súbitas mudanças 

nas normas sociais, incluindo-se nesse processo a Constituição, as leis, os decretos 

e os regulamentos. Assim, a ineficiência dos comportamentos, quando se segue as 

normas  estabelecidas,  induz  a  uma  deterioração  da  própria  credibilidade  das 

normas.  Esta falta de eficácia normativa contamina toda a sociedade, inclusive as 

instituições e pessoas cuja designação é a preservação destas normas, tais como a 

polícia e o judiciário. Todo esse quadro que explica esta tendência de erosão das 

normas  cria  um  cenário  para  o  surgimento  de  “subculturas  do  crime,  as 

minissociedades   drogadas,  os  anéis  de  corrupção”.  No  momento  atual,  esse 

quadro  é  agravado  com  a  crise  econômica  que  assola  o  País.  Além  disso,  a 

necessidade  de  adequação  institucional  frente  aos   problemas  enfrentados  no 

campo  do  sistema  financeiro  internacional  faz  com  que  a  sensação  de  vazio 

aumente, tornando a norma ainda mais inefetiva.

O´Donnell (1998),  discute a própria aplicação do termo democracia para os 

Estados da América Latina. O autor analisa os casos onde a inefetividade da lei 

compromete  os  elementos  básicos  do  conceito  de  democracia.   O termo mais 

adequado,  segundo  o  autor,  seria  poliarquias  ou  democracias  políticas.  São 

identificados,  pelo  autor,  problemas  como  falhas  na  legislação  existente, 

inefetividade na aplicação da Lei, dificuldades na relação da burocracia com os 

“cidadãos comuns”, inacessibilidade ao Judiciário e a processos justos e, ainda, a 

ilegalidade pura e simples. Isto demonstra a dificuldade de se estabelecer um grau 

de accountability na democracia brasileira que permita a real garantia de controle 

de resultados.

Na  democracia  brasileira  faltam elementos  fundamentais  que  podem ser 

melhor entendidos com a separação teórica do conceito de accountability em dois 

níveis  feito  por  O’Donnell  (1998a),  a  accountability vertical  e  a  horizontal.  A 

accountability vertical  refere-se  às  possibilidades  de  punição  que  surgem  dos 

processos  de  eleições  e  reivindicações  sociais  que  possam  ser  normalmente 
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proferidas, sem que corra o risco de coerção, e  cobertura regular pela mídia dos 

atos  ilícitos  de  autoridades  públicas.  A  accountability horizontal   seria  o 

fortalecimento  dos  componentes  liberais  e  republicanos  de  muitas  novas 

poliarquias. O componente liberal, nesse caso, reza que há direitos que não podem 

ser  usurpados  por  nenhum  poder,  incluindo,  em  especial,  o  Estado.  Já  o 

componente republicano, “identifica no cumprimento dos deveres públicos uma 

atividade de tal forma enobrecedora que requer uma cuidadosa sujeição à lei e  

um devotado serviço ao interesse público”.  O autor expressa a sua preocupação 

com  as  novas  poliarquias,  como  se  entende  ser  o  caso  do  Brasil,   com  o 

enfraquecimento da accountability horizontal. 

Assim,  a  definição  de  accountability horizontal,  segundo  O’Donnel,   se 

refere a:

“ existência de agências estatais que têm o direito e o poder legal e que estão de  

fato dispostas e capacitadas para realizar ações,  que vão desde a supervisão de 

rotina a sanções legais ou até o impeachment contra ações ou emissões de outros  

agentes ou agências do Estado que possam ser qualificadas delituosas.”

Para O’Donnell (1998a), há duas direções na qual a accountability horizontal 

pode ser violada, a primeira está na usurpação ilegal por uma agência estatal da 

autoridade da outra; a segunda consiste em vantagens ilícitas que uma autoridade 

pública obtem para si ou para aqueles de alguma forma associados a ela.

O controle da Administração Pública, inserido nas instituições clássicas do 

Executivo,  do  Legislativo  e  do  Judiciário,  está  intimamente  ligado  à 

accountability  horizontal.  Controlar os recursos públicos pressupõe a existência 

dos dispositivos adequados que são executados por agências legitimadas para tal 

ação. 

A Reforma do Estado pode ser um ponto de partida para uma transformação 

da democracia do País. Entretanto, deve-se ter em mente que ela por si só não é 
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suficiente. Przeworski (1998a),  investigando mecanismos de democracia, buscou 

entender as possibilidades de democratização com a Reforma do Estado. Porém, 

ele conclui que a Reforma do Estado, mesmo sendo necessária, não é suficiente 

para  superar  as  desigualdades  políticas  diante  de  desigualdades  econômicas  e 

sociais. 
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6. CONCLUSÕES: PROPONDO IDÉIAS NA SITUAÇÃO ATUAL

As  possibilidades  de  melhoria  do  padrão  de  controle  social  sobre  a 

Administração Pública brasileira emergem da análise de todos os fatos discutidos 

anteriormente.  Alguns ideais do gerencialismo que elevariam a participação social 

não se tornaram efetivos até o momento e a realidade social brasileira dificulta a 

solução  do  problema.  Entretanto,  há  caminhos  que  podem  ser  trilhados, 

reconhecendo-se as dificuldades existentes e perseguindo-se o ideal democrático. 

São aspectos  que  do  ponto  de  vista  prático  da  reforma administrativa   não  se 

consubstanciaram em medidas mais agressivas e estratégias de ação direcionadas 

para induzir  um processo que viabilize o controle social  adequado num Estado 

realmente moderno. 

6.1 Valorização do Controle Social na estratégia de Mudança

Pimenta  (1998)  resume  oito  princípios,  que  devem  estar  presentes  nas 

estratégias para se reformar a Administração Pública e que são utilizados aqui para 

argumentar  sobre  o  caso  brasileiro.  Os  princípios  são:  desburocratização, 

descentralização,  transparência,  accountability,  ética,  profissionalismo, 

competitividade e enfoque no cidadão. Em verdade, todos esses princípios estão 

intimamente  ligados  entre  si  e  a  utilização  de  algum deles  deve-se  lastrear  na 

existência dos outros.  Segundo o próprio autor,  o princípio da transparência se 

impõe  como fundamental  para  substituir  controles  meramente  burocráticos  por 

controles  sociais.  Se  a  Administração  Pública  se  torna  mais  desburocratizada, 

descentralizada  e  flexível,  deve-se  dar  maior  transparência  às  suas  ações  para 

poder controlar o bom uso dos recursos utilizados. A flexibilidade administrativa, 

às vezes, abre caminho para a má utilização dos recursos e a corrupção. Portanto, 

o  comportamento  ético  e  a  accountability são  fundamentais  no  processo  de 
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controle. Aliado a tudo isso, o profissionalismo, o estímulo à competitividade e o 

enfoque no cidadão estabeleceriam uma estratégia adequada de modernização da 

Administração Pública.

No  caso  brasileiro,  a  análise  do  processo  de  Reforma  aponta  para  o 

privilégio  de  alguns  princípios  em detrimento  de  outros,  mesmo tendo  havido 

iniciativas em todos eles (Pimenta, 1998a).  Apesar de esboçados no modelo de 

Reforma proposto no Plano de 1995 indicadores de ações em todos esses campos, 

o que tem ocorrido, na prática, é que se adotaram medidas de desburocratização e 

de  flexibilização  sem haver  contrapartidas  nos  outros  princípios  apontados  por 

Pimenta (1998). 

Na Reforma, os oito princípios, citados por Pimenta (1998),  deveriam  ser 

implementados num processo de longo prazo para que, lado-a-lado, se consolidem 

numa transformação efetiva. De outra forma, corre-se o risco de, ao flexibilizar a 

administração,  aumentando o grau de autonomia de gestão, o controle efetivo de 

resultados  pode  ficar  comprometido,  porque  não  se  tem  controle  social, 

accountability, profissionalismo, ética, competitividade e outros princípios. 

Entende-se,  assim,  que  é  necessário  uma  implementação  conjunta  com 

ênfase em todos os princípios, porém encadeando-se as ações com prioridade nos 

pontos  mais  deficientes  do  Estado  Brasileiro.  Assim  foi  o  exemplo  da  Nova 

Zelândia  que implantou o modelo gerencial  de forma gradual,  apoiando-se nas 

condições necessárias para a efetivação do controle (Sherped Valencia, 1996).

O que  ocorreu,  no  caso   brasileiro,  pelas  peculiaridades  do  processo  de 

votação  do  Plano  de  Reforma  Administrativa  no  Congresso  Nacional  e  das 

condições  econômicas  do  País,  é  que  se  acabou  por  privilegiar  os  aspectos 

relacionados  à  desburocratização,  à  flexibilização  e  à  redução  de  custos.  O 

Congresso  aprovou  as  medidas  colocadas  sem uma discussão  mais  apurada  da 

transformação. O problema, decorrente do resultado das transformações práticas 

da Reforma, é que a desburocratização,  a flexibilização e a redução de custos, 
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implantadas no curto prazo, podem-se transformar em gastos com impropriedades 

e com aumento da corrupção a longo prazo.

No  enfoque  de  estratégia  de  implementação  da  Reforma  em termos  de 

viabilização  e  fortalecimento  dos  mecanismos  de  controle,  pode-se  citar  as 

prescrições do Relatório do Banco Mundial de 1997 que fala sobre os Países em 

desenvolvimento:

“Esse  países  precisam,  primeiro,  fortalecer  o  cumprimento  das  normas  e  a  

responsabilidade financeira no setor público (como fizeram a Argentina e a Bolívia),  

depois definir claramente o propósito e as tarefas e introduzir medidas de avaliação  

do  desempenho (como na Colômbia,  no  México  e  em Uganda).  À  medida que se  

fortalecem a avaliação da produção e os controles dos insumos, os órgãos podem ter  

mais flexibilidade em troca de maior responsabilidade pelos resultados.”

O Relatório enfatiza a necessidade de se utilizar uma estratégia de redução 

da  corrupção,  mediante  a  poda  da  autoridade  discricionária,  o  que,  em alguns 

casos,  significa  necessidade  de  redução  da  flexibilidade.  Os  controles  formais 

podem ajudar a reduzir a corrupção, mas não bastam. Ainda, segundo o mesmo 

documento, a reforma da função pública, a contenção do clientelismo político e a 

melhoria  da  remuneração  dos  servidores  públicos  também  contribuem  para  a 

redução da corrupção.

Proposta de discussão ampla do controle social:

No  momento  atual,  já  ocorreu  a  fase  inicial  de  fixação  do  ideário  da 

Reforma. O que se pode verificar  é que do início da reforma até agora alguns 

pontos se tornam esquecidos, como é o caso das Organizações Sociais e Agências 

Executivas que quase não saíram do papel. Enquanto outros têm sido introduzidos 
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continuamente, transformando a formatação da Administração Pública, como é o 

caso do modelo de Agências reguladoras. 

Do ponto de vista estratégico, ainda há espaço para valorização do controle 

social dentro da transformação gerencial  em curso.   São urgentes e necessárias 

ações específicas nesse campo. Por exemplo, trazendo-se à tona a discussão sobre 

a  legislação  referente  a  controle  no  Brasil.  Discutir  os  dispositivos  legais  e 

mecanismos  institucionais  que  versam sobre  controle  dos  gastos  públicos  é  a 

própria  discussão  dos  meios  para  controle  social  pois  é  onde  mais  precisamos 

avançar.  O  Governo  Federal  tentou  fazer  isso  introduzindo  o  projeto  Brasil 

Transparente, porém de uma forma não orientada e com medidas impositivas sobre 

os órgãos estabelecidos de Controle (Tribunais de Contas e Sistemas de Controle 

Interno) e com único objetivo de responder à sociedade aos casos de denúncia que 

surgiam em 1999. É preciso se realizar uma discussão ampla com participação de 

todos os interessados.

6.2 Canais de atuação para controle social

Para se verificar as reais possibilidades de controle social, deve-se analisar, 

também, a própria democracia representativa no Brasil. Dentro desse enfoque, há 

de se  questionar a própria legitimidade do processo de democracia representativa, 

tanto na atuação para a elaboração da proposta  orçamentária  do País,  como na 

execução do planejamento fixado no orçamento.  Parece óbvio que esse sistema 

não funciona de forma eficiente no Brasil. Ou seja, existe uma grande distância 

entre  o  que  é  planejado  e  o  interesse  público  e,  ainda,  uma  ineficácia  dos 

mecanismos de controle (accountability vertical) que poderiam corrigir os rumos. 

Sem conhecimento do funcionamento do sistema, a sociedade assiste, sem reação, 

ao jogo político de interesses na utilização dos recursos públicos.
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Então,  como  controlar  a  administração?  Como  reduzir  as  práticas 

neopatrimoniais? Concorda-se que os controles formais não são suficientes e sabe-

se  da  necessidade  de   controle  de  resultados.  Muito  se  fala  em redução  dos 

controles formais, atuação mais intensa no resultado e controle social. A mudança 

de foco para os resultados depende de mudanças na estrutura e nos procedimentos 

da  administração.  Já  o  controle  social  pressupõe  uma  sociedade  organizada  e 

consciente  de  seus  direitos.  Uma  sociedade  que  conhece  os  caminhos  da 

burocracia e tem condições efetivas de fiscalizar e cobrar resultados. 

O controle social necessita de dispositivos formais de atuação da sociedade 

e,  ainda,  que  esses  dispositivos  sejam ágeis  e  amplamente  conhecidos.  Porém, 

todos sabem que mesmo as camadas mais privilegiadas da nossa sociedade não 

têm  o  conhecimento  suficiente  de  como  funciona  a  máquina  pública.  Os 

procedimentos são obscuros e não há publicidade adequada dos atos que afetam 

diretamente as comunidades. Mesmo quando há publicidade, os mecanismos de 

atuação existentes  não têm sido suficientes  para  impedir  e/ou coibir  abusos.  O 

patrimonialismo é muito forte  na cultura  de nossa administração (Pinho,  1998, 

1998a). Torna-se difícil admitir que o controle social passará a atuar naturalmente 

numa  sociedade  civil  sem  tradição  de  organização.  No  entanto,  a  Reforma 

Administrativa  em  curso  parte  do  princípio  que  a  sociedade  brasileira  está 

preparada  e  lança  ao  seu  encargo  tarefas  que  dificilmente  serão  cumpridas.  A 

responsabilização  dos  gestores  (Accountability)  fica  longe  de  ser  atingida.  A 

Flexibilidade na administração é enfatizada, no Plano de Reforma, como forma de 

tornar  a  administração  mais  eficiente  e  eficaz,  porém  pode  estar  deixando  a 

situação ainda mais crítica, já que não há grandes perspectivas de controle social. 
 

O  desenvolvimento  de  controles  sociais  eficientes  para  o  controle  da 

Administração Pública requer um projeto de educação de massa de longo prazo, 

além de mecanismos legítimos e conhecidos.  Esse pensamento é compartilhado 

por Di Pietro (1998a):
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“Para que o controle social funcione é preciso conscientizar a sociedade de que  

ela tem o direito de participar desse controle; é preciso criar instrumentos de  

participação, amplamente divulgados e postos ao alcance de todos. Enquanto o  

controle social não fizer parte da cultura do povo, ele não pode substituir os  

controles formais hoje existentes.”

Segundo Ribeiro  (1997),  a  Reforma Administrativa,  no Brasil,  não é um 

fenômeno  isolado.  Simultaneamente,  existem  fatores  de  ordens  diversas  que 

influenciam a condução dos negócios. Os fatores de dimensão econômica forçam a 

eficiência; os fatores de ordem política cobram a efetividade, enquanto os fatores 

de dimensão tecnológica possibilitam a transparência e a qualidade dos serviços. 

O controle dos resultados depende da conjugação desses fatores. Num contexto 

democrático  e  de  revolução  tecnológica,  se  fazem necessários  um esforço  de 

adequação institucional e uma reflexão mais profunda sobre o papel do controle 

nas  organizações  públicas,  em qualquer  que  seja  o  tipo  de  controle  utilizado: 

preventivo (corretivo e mecanicista) ou quer na linguagem do paradigma gerencial 

(flexível).

Assim, uma ampla Reforma, que implica maior flexibilidade para a gestão, 

requer também, além de uma boa estruturação dos controles formais, que se abram 

perspectivas,  principalmente,  para  uma  maior  participação  social  e, 

consequentemente, para a ampliação da democracia participativa. O importante é 

que seja alcançada uma situação inserida e regulada, como colocada por Martins 

(1997). Quando se fala em participação social, tem-se que considerar a condição 

efetiva de responsabilização dos gestores públicos pelos atos praticados , ou seja, 

ao  que  se  chama  de  accountability.  Além disso,  deve-se  ter  mais  estímulo  à 

organização social, educação para a cidadania e participação efetiva na formulação 

das políticas públicas do governo.
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O  controle  pode  ser  encarado,  também,  como  um  processo  de 

descentralização  do  poder.  Para  Bittar  e  Coelho  (1994),  o  processo  de 

descentralização  do  poder  implica  proposta  de  constituição  de  conselhos 

populares,  canais  institucionais  de  participação  e  reconhecimento  dos  diversos 

atores sociais na construção de uma esfera pública democrática. São necessários, 

para tanto, canais de participação individuais,  combinados com um processo de 

informação mediante a informatização, transparência e estímulo aos cidadãos para 

intervirem coletivamente na definição, execução e controle das políticas públicas.

A participação  democrática  pode  ser  entendida  de  várias  formas,  mas  o 

novo espaço que se tem apresentado são os canais de participação na gestão local, 

que consistem em espaços − institucionalizados (conselhos)  ou não − criados no 

nível  local,  com  vistas  a  serviços  de  ponte  entre  o  Estado  e  a  sociedade. 

Entretanto, o fundamental é ter claro que a real participação democrática só pode 

existir caso estejam presentes simultaneamente duas condições: um conjunto de 

cidadãos,  entidades  ou  movimentos  sociais  dispostos  a  participar  e  canais  de 

participação criados pelo Estado. Várias formas de relação entre a sociedade e o 

Estado,  embora  não  signifiquem  participar  de  modo  direto  nas  decisões, 

correspondem a processos que tornam o Estado mais permeável  à conquista de 

direito  e  podem ser  entendidos  como partilha  de  poder.  Entre  eles,  podem ser 

citados:  audiências  públicas  democráticas,  processos  de  consulta,  fiscalização 

sobre ações do governo em canais formais, reuniões ou assembléias em bairros e 

entidades com a presença de representantes do governo. Em regra, a radicalização 

da partilha do poder envolve conceder aos cidadãos participação real e não apenas 

consulta.  O orçamento participativo aparece como essa espécie de radicalização 

onde é concedido real poder de decisão àqueles que tomam parte dele (Daniel, 

1994).

Entretanto, segundo Cunill Grau (1996), deve-se ter cuidado na geração de 

mecanismos de participação social. A institucionalização da participação pode não 

estimular  a  organização  social  e,  em contrapartida,  vir  a  se  constituir  em uma 
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desarticulação do tecido social e fortalecer as assimetrias da representação social, 

redundando no enfraquecimento da sociedade civil.  Apesar disso, a autora fala 

que é necessária a criação de uma discriminação positiva para envolvimento dos 

atores interessados. As experiências mostram que essa é uma tarefa extremamente 

complicada, sobretudo devido às limitações do próprio Estado. A autora ressalta, 

por fim, que se deve questionar o grau de influência dos processos de Reforma do 

Estado,  em curso  na  América  Latina,  na  alteração  de  sua  dimensão  político-

institucional, por meio de reformas políticas, de reformas jurídicas e de processos 

de  descentralização  político-administrativa,  de  forma  que  criem  um  modelo 

institucional estável, aumentem a representatividade política e evitem a orientação 

patrimonialista e clientelista da máquina administrativa.

Outra forma de analisar esse problema, é do ponto de vista de capacidade de 

articulação dos diversos atores interessados na consecução dos interesses públicos 

pelo Estado, ou seja, a capacidade de governança. Essa capacidade de articulação 

implica  se  ter  condições  possíveis  de  controle  sobre  os  recursos  públicos 

disponíveis para os atores envolvidos. Bresser Pereira (1996, 1997, 1998) coloca a 

Reforma Administrativa como o desencadeamento do processo de governança na 

Administração  Pública.  Para  ele,  existe  governança  quando  o  Estado  tem  as 

condições financeiras e administrativas para transformar em realidade as decisões 

que toma. 

Entretanto,  para  o  Governo  tornar  realidade  as  decisões  que  toma,  ele 

necessita  de  um sistema de  controle  que  corrija  os  rumos para  se  alcançar  os 

objetivos.  Assim, o  conceito  de  governance,  colocado por  Diniz  (1997,  1998), 

parece  ser  mais  adequado  para  enfocar  o  problema  quando  a  autora  inclui  o 

conjunto de mecanismos e procedimentos para lidar com a dimensão participativa 

e  plural  da  sociedade,  o  que  implica  expandir  e  aperfeiçoar  os  meios  de 

interlocução e de administração do jogo de interesses. As condições internacionais 

e a complexidade crescente da ordem social pressupõe um Estado dotado de maior 

flexibilidade,  capaz  de  descentralizar  funções,  transferir  responsabilidades  e 
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alargar, em lugar de restringir, o universo dos atores participantes, sem abrir mão 

dos instrumentos de controle e supervisão. Evitar a captura do poder público é 

uma tarefa complexa e implica estimular ou mesmo produzir um tecido associativo 

favorável ao desempenho governamental eficiente.

Proposta no campo dos canais de atuação:

O que  se  pode  concluir  desse  quadro  é  que  faltam vias  de  atuação.  O 

cidadão comum não sabe como atuar e tem medo de exercer a sua cidadania por 

falta de informação e receio das repercussões que possam advir dos seus atos. Para 

reduzir  essas  incertezas,  é  preciso  viabilizar  canais  formais  de  acolhimento  de 

denúncias e disponibilização de informação simples,  consistente  e por meio de 

regras  claras.  Podem ser  criadas,  por  exemplo,  Ouvidorias,  com procedimentos 

processuais definidos, prazos e mecanismos de divulgação das ações, nos sistemas 

de Controle Interno dos órgãos governamentais, que do ponto de vista de controle 

são os órgãos mais próximos ao local da execução dos recursos.

Por outro lado, estando a sociedade despreparada, não se pode imaginar que 

vai haver comprometimento na ação de controle. É necessário um projeto de longo 

prazo  de  educação  da  sociedade  com  introdução,  se  possível,  de  matéria  no 

currículo  dos  alunos  de  1º  e  2º  graus.  Portanto,  estaremos  construindo  uma 

sociedade mais informada e consciente de seus direitos e obrigações.

Outro  problema a  ser  pensado,  é  a  eficácia  dos  Conselhos  Municipais  e 

Estaduais  como  agente  de  controle  social.  Sabemos  que  se  torna  difícil  em 

pequenos municípios fugir da cooptação política dos membros desses Conselhos 

pelos  Prefeitos.  Assim,  é  imprescindível  investigar  outras  possibilidades  de 

controle  dentro  desse  modelo.  O  investimento  em  formação  de  membros  de 

Conselhos  é  uma saída  para  o  problema técnico  que  deve  ser  mais  explorada, 

porém não resolve a questão política. Esta questão depende de processo de longo 
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prazo  e  também pode  ser  reduzido  pelo  desenvolvimento  social  decorrente  do 

processo educativo da sociedade.

6.3 Melhoria da Capacitação e cultura no serviço público

A  cultura  de  clientelismo  e  patrimonialismo  dentro  das  organizações 

públicas associada a uma falta de capacitação de servidores são um problema para 

o estabelecimento de flexibilidades na administração.

Segundo Schwartzman (1996), a visão moderna da administração parte do 

princípio  de  que  o  administrador  é  honesto  até  prova  em contrário,  dá  ampla 

flexibilidade de ação para os dirigentes das organizações e substitui os controles 

formais  pela  avaliação  de  resultados.  Porém,  os  controles  formais  continuam 

existindo  pelo  fato  de  que  a  simples  eliminação  das  restrições  e  controles 

burocráticos não é suficiente para garantir o bom desempenho e a correção no uso 

dos recursos públicos por parte das instituições governamentais. Nesse problema, 

tem-se dois pontos chaves: o desempenho e o controle. O primeiro é marcado pela 

cultura  e  depende  do  mercado  e  das  profissões  que  se  exerce.  Mercado  e 

profissões dentro do jogo econômico são mais fáceis de se criar, enquanto cultura 

faz parte de um processo de longa duração. O segundo problema diz respeito ao 

controle,  cujos  órgãos  oficiais,  Tribunais  de  Contas  e  Secretarias  de  Controle 

Interno,  pecam pela  falta  de  capacidade  técnica  e  legitimidade  para  exercer  a 

função. Na perspectiva do controle, o autor cita os contratos de gestão, tendo os 

conselhos como um importante instrumento de coordenação e acompanhamento 

das  ações  governamentais.  Esses  conselhos  devem  satisfazer  os  critérios  de 

representatividade  de  pessoas  da  sociedade  e  devem ter  um forte  componente 

profissional que lhes possa dar prestígio, respeitabilidade e capacidade de trabalho 

coordenado.
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O problema da cultura  só  pode ser  resolvido  a longo prazo.  Enxerga-se, 

nesse  campo,  pelo  menos  dois  caminhos  que  poderão  viabilizar  uma 

transformação  na  cultura  da  Administração  Pública  brasileira.  Um  deles  é  o 

decorrente  dos  programas  de  capacitação  e  treinamento   internos.  O  segundo 

decorre da modificação na cultura conseguida pelos ingressos de novos servidores 

mediante concursos públicos e a restruturação das carreiras públicas. A renovação 

de pessoal provoca uma verdadeira alteração de costumes e condutas dentro da 

administração,  porém  esse  é  um  processo  lento.  Durante  muito  tempo  se 

privilegiou o apadrinhamento e o nepotismo na administração brasileira. Isto criou 

uma verdadeira  chaga difícil  de  se  extirpar  porque  se  reproduz  ao contaminar 

outros servidores que se tornam impotentes num sistema tão complexo. 

Proposta na questão da cultura da Administração Pública:

Nesse  ambiente,  temos  certeza  que  os  programas  de  capacitação  e  a 

renovação  por  meio  de  concursos  públicos  são  uma  possibilidade  efetiva  de 

melhoria do controle da Administração Pública. No caso da capacitação é preciso 

recursos  suficientes  e  continuidade.  A possibilidade  de  modificação  da  cultura 

dentro da administração,  reduzindo as raízes patrimoniais,  implica,  sem dúvida 

alguma, melhora das condições para o controle social. 

6.4 Desenvolvimento de indicadores de desempenho

Outro ponto a analisar refere-se à avaliação de desempenho dos órgãos do 

Estado. Os contratos de gestão tornam-se peça muito importante, pois a relação 

entre as entidades de prestação de serviços descentralizados e o Estado dar-se-ão 

basicamente por esse tipo de contrato após a Reforma. Os controles passam a se 
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restringir aos parâmetros que foram negociados nos contratos de gestão e, dessa 

forma, é importante  verificar  as  possibilidades  efetivas  de convergência  com o 

interesse público. Não se pode apenas mostrar os exemplos positivos e esquecer de 

avaliar  com muita atenção as possibilidades  de deficiências.  Principalmente,  se 

essa ferramenta passar a ser o instrumento de definição de parâmetros de controle. 

Podem surgir  diversas  dificuldades  na  elaboração  de  contratos  de  gestão,  tais 

como: o que significa resultado para a Administração Pública?; quais devem ser os 

parâmetros  de  controle?;   os  conselhos  não  poderiam ser  cooptados?;  existirá 

capacitação técnica para exercer a atividade de fiscalização?; qual deve ser o fluxo 

financeiro para as entidades de prestação de serviço descentralizado? 

Do ponto de vista do Direito Administrativo, o contrato de gestão assume 

um papel enigmático, pois como imaginar uma relação contratual do Estado para 

com  ele  mesmo,  nos  casos  das  agências  autônomas?  Existem  dúvidas  da 

possibilidade  de  existência  de  um  pacto  jurídico  entre  órgãos  e  entidades  da 

administração direta e indireta com o poder público. Esses contratos fogem aos 

traços  nucleares  da  consensualidade  e  da  autoridade  dos  termos   (Lammêgo, 

1998).

Ramos (1997) recomenda a necessidade de se adotar as medidas sugeridas 

pela teoria do agent-principal5 a fim de se enfrentar os problemas de adequação da 

estrutura  de incentivos  e da efetivação do controle  social.  Além disso,  deve-se 

levar  em conta  o  processo  de  negociação  dos  instrumentos  e  os  sistemas  de 

aprendizado  na  Administração  Pública  com  ênfase  na  capacitação  do  núcleo 

estratégico.

Independentemente  do  contrato  de  gestão,  o  que  se  está  discutindo  é  a 

possibilidade de avaliação do desempenho do agente público.  Analisando-se as 

medidas do governo americano para implementação do modelo gerencial,  vê-se 

que muitas medidas foram tomadas no sentido de desenvolver os indicadores de 

desempenho  por  meio  de  um corpo gerencial  no  nível  federal  do  governo.  Os 

sistemas de orçamento foram adequados para permitir os controles via indicadores 
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de desempenho (Cavalcanti  e Otero, 1997). Nota-se, assim, que são necessárias 

condições  preliminares  para  efetivação  das  mudanças.  O  processo  de  controle 

depende  de  indicadores  e  sistemas  que  funcionem  para  então  se  aumentar  a 

flexibilidade de forma gradual. 

Proposta para desenvolvimento de indicadores:

Desses fatos, pode-se inferir que tanto para os Órgãos públicos, quanto para 

os programas de governo de natureza continuada, é necessário o desenvolvimento 

de indicadores de desempenho. Além disso, para que a sociedade possa interferir 

no processo, é necessária a divulgação em linguagem clara. Muito tem-se falado 

sobre  a  necessidade  de  indicadores  e  pouco  tem sido  feito  efetivamente  nesse 

campo. Os indicadores de desempenho é que permitem tanto à sociedade, quanto 

ao  próprio  governo  e  aos  Órgãos  de  Controle  a  aferição  da  consecução  dos 

objetivos e metas. 

No caso da gestão dos órgãos do governo, para se desenvolver indicadores, 

deve-se ter a premissa de que muitos têm funcionamento similar e não se pode 

deixar a questão na mão de cada gestor individualmente. É preciso uma estratégia 

de  desenvolvimento  de  indicadores  de  forma  centralizada  e  uniforme,  com 

conexão  vertical  e  horizontal,  buscando-se,  sempre  que  possível,  indicadores 

comuns  aos  diversos  órgãos.  Por  exemplo,  Delegacias  da  Receita  Federal  de 

Julgamento devem-se lastrear nos mesmos indicadores, permitindo uma base de 

comparação  de  eficiência,  eficácia  e  economicidade.  Assim  também  pode-se 

pensar para  Delegacias de Polícia Federal  e outras  Delegacias e Gerências que 

tenham  funcionamento  similar.  Além  disso,  é  preciso  que  esses  indicadores, 

sempre  que  possível,  sejam  gerados  dentro  dos  sistemas  informatizados 

disponíveis  os  quais  já  possuem toda  a  informação necessária,  tornando  a  sua 

obtenção e acompanhamento mais ágio e confiável.

71



No caso dos programas de longa duração, os indicadores devem permitir o 

controle  eficiente  do  programa.  Para  isso  é  necessário  pensar  que  qualquer 

programa deve ter na sua legislação básica instrumentos eficientes de controle. A 

regra no Brasil tem sido a criação de vários programas nos quais posteriormente a 

sua concepção e definição da legislação básica, e, quase sempre, durante a sua fase 

de execução,  busca-se meios para o controle sem disponibilidade de indicadores 

consistentes  e  instrumentos  de  controle  eficazes,  não  permitindo  a  avaliação 

efetiva  desses  programas.  Assim,  pode-se  concluir  que  é  necessária  uma 

participação  atuante  dos  órgãos  de  controle  na  elaboração  desses  dispositivos 

legais, viabilizando os instrumentos necessários ao controle social já na concepção 

dos  programas novos.  No caso  dos  programas em curso,  seria  importante  uma 

reavaliação  e  proposição  de  alterações  na  legislação  básica  que  contemplasse 

instrumentos mais eficazes de acompanhamento e controle.

6.5 Uniformização e integração dos sistemas de Informação de controle

Finalmente,  vale  colocar  aqui  um  breve  comentário  sobre  as  grandes 

possibilidades  de  controle  via  sistemas  informatizados.  A  informação  é  um 

elemento  básico  para  o  controle  social  e,  pelo  volume de  dados  presentes  nos 

processos  do  governo,  isso  só  pode  ser  conseguido  via  informatização. 

Independente  da mudança  estrutural  proposta,  a  Reforma Administrativa  traz  a 

intenção  de  fortalecimento  dos  sistemas  informatizados  de  gestão  pública  que 

desempenham  controles  sobre  a  administração  financeira,  orçamentária, 

patrimonial  e  de  pessoal,   a  exemplo  do  SIAFI,  SIASG,  SIDOR,  SISPLAN e 

SIAPE e outros sistemas que estabelecem dispositivos de sistematização que não 

existiam  e  são  fundamentais  para  o  controle  efetivo.  Esses  sistemas  visam  à 

centralização das informações que abrangem diversas áreas: pessoal civil, serviços 

gerais,  organização  e  modernização  administrativa,  informação  e  informática, 
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planejamento  e  orçamento  e controle  interno  do Governo Federal.  Essa  é  uma 

medida  de  importância  imensurável   no  contexto  de  controle  dos  recursos 

públicos.  Os  controle  formais,  antes  exercidos  com  normas  e  procedimentos 

escritos, agora passam a ser padronizados nos sistemas informatizados, tornando-

se arma poderosa no acompanhamento dos resultados. 

A Internet se apresenta, também, como um canal importante para o controle 

efetivo das ações e projetos das instituições públicas  (Sato, 1997).  Isto também é 

indicado por Pimenta (1998) que vê no progresso da tecnologia de informação e 

no  avanço  das  mídias  de  massa,  como  a  Internet,  uma  real  possibilidade  de 

aumento da participação social na formulação das políticas, na definição do gasto 

público e nos processos legislativos e judiciário. A informatização intensiva do 

setor torna-se a grande arma dos sistemas de controle e, para isso, é preciso uma 

grande vontade política, pois essa opção depende de investimentos para viabilizar 

mecanismos  de  controle  social  estruturados  com  base  em  informação 

proporcionada por esses sistemas.

Proposta para sistema de informações:

Informação é a base para qualquer sistema de controle.  A uniformização 

dos sistemas de informação utilizados pelos diversos agentes que atuam na área de 

controle  deve ser a meta. Falar a mesma linguagem para a população significa 

melhorar as possibilidades de controle social. Hoje há superposição de tarefas e 

dispersão de dados, causando apatia e desconfiança por parte da sociedade. Cada 

agente controlador (Controle Interno, TCU, TCE, TCM e etc) tem o seu site na 

Internet  com informações pouco acessíveis  ao cidadão comum. O ideal  seria  a 

criação de um sistema de informação comum, disponível na Internet e por outras 

vias de divulgação e recolhimento de demandas, tendo por exemplo os Correios 
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como  instrumento  local,  tipo  um  portal  do  cidadão,  com  a  participação  dos 

diversos agentes, propiciando informações claras da execução dos gastos públicos 

e disponibilizando canais de atuação seguros e ágeis.

6.6 Considerações Finais

Por último, ressalte-se que quando se pretende melhorar condutas é preciso 

investigar as suas falhas, identificar as causas e propor as soluções inovadoras e 

consistentes  com a realidade  apresentada.  É urgente  a necessidade  de  medidas 

mais  eficazes  de  Reforma  da  Administração  para  se  atender  aos  interesse  da 

Sociedade  e  permitir  maior  participação  nos  processos  de  execução  do  gasto 

público.  

Os sistemas de controle precisam de uma discussão mais profunda, pois a 

sociedade  brasileira  não  suporta  mais  as  soluções  fáceis  de  aumento  da  carga 

tributária e das transformações que buscam objetivos eleitorais e/ou acordos de 

interesse meramente econômicos. 

Os traços histórico-culturais, que reduzem a capacidade de efetividade da 

Administração Pública  no Brasil,  são muito fortes.  Porém, a solução reside  na 

construção  de  um  controle  baseado  no  desenvolvimento  social  apoiado  na 

educação e no trabalho. 

A  discussão  aqui  apresentada  tem  um  caráter  de  crítica  positiva, 

identificando  não  só  as  dificuldades,  mas  tentando  averiguar  possibilidades 

efetivas,  visando,  assim,  dar  subsídios  para  o  estabelecimento  de  práticas 

compatíveis com a ética e a justiça social.  Espera-se que dessa forma se esteja 

ajudando a Reformar a Administração para a sociedade.
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1 Pinho (1997) tenta estabelecer um padrão de comportamento dos políticos brasileiros quanto à sua 

conduta frente a corrupção e as suas próprias ações.

2 O Plano de Reforma Administrativa  do Aparelho do Estado foi apresentado pelo Ministério de 

Administração  e  Reforma  do  Estado  -  MARE,  no  Governo  do  Presidente  Fernando  Henrique 

Cardoso, em 1995. O  prazo de  implementação é até o início de 1999 e está sendo concretizado por 

meio de reformas constitucionais e da modificação da legislação infraconstitucional.

3 Em La Reforma de la Administracion publica em América Latina (Kliksberg, 1984) são discutidos 

vários processos de Reforma Administrativa na América Latina.

4 Bresser Pereira (1996) faz uma ampla discussão do histórico de Reformas Administrativas no 

Brasil  e defende o novo modelo que foi incorporado no Plano Diretor de Reforma do Aparelho do 

Estado.

5 Przeworski (1998) faz uma discussão da teoria  agent x  principal no texto “Sobre o desenho do 

Estado  uma  perspectiva  agent x  principal”,  recomendando  para  reduzir  os  problemas  das 

burocracias públicas: formulação de contratos adequados; triagem e seleção para recrutamento no 

serviço  público;  fiscalização  institucional;  criação  de  múltiplos  principals  ou múltiplos agents; 

estabelecimento de competição entre agências estatais e descentralização.
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