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ESTADO – REVISITANDO DEFINIÇÕES

n Ente dotado de soberania, encarregado de representar 
ou expressar a coletividade; possui um quadro jurídico e 
administrativo, que define suas regras organizando as 
formas da existência social e se constitui na instância 
governamental que, em última análise, toma decisões 
de interesse comum.

n Conjunto de instituições, regras, procedimentos e postos
de comando que estruturam a vida social (política, 
econômica, cultural, etc.) de um país;

n Instituição que organiza e governa um povo, 
soberanamente, em determinado território.

Adaptado de Matias-Pereira (2009).
Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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ORIGEM DO ESTADO E DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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ANTECEDENTES.
n CONFLITOS CRESCENTES NO FEUDALISMO.

Desenvolvimento do comércio na Europa feudal encontrava
entrave no próprio sistema feudal / redesenho na estrutura
– surgimento de monarquias / nascimento dos Estados
Nacionais.

n FIM DA IDADE MÉDIA. Feudalismo: Senhor Feudal/Servos/
Feudo/Rei / Poder da Igreja Burguesia Comercial – Século
XII

n INOVAÇÕES. Imprensa, Pólvora, Bússola.

n DESCOBERTAS MARÍTIMAS. Ouro e Prata (América);
Índias: Mercados/Especiarias.

n RELIGIÃO E RAZÃO. Reforma Protestante/Reação Católica
Renascimento / Iluminismo (Razão – Indivíduo).

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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ANTECEDENTES.

n ABSOLUTISMO – O ESTADO ABSOLUTO. A burguesia
emergente não podia aceitar mais a ampla ingerência da
igreja na vida política. Desenvolve-se a reivindicação de um
estado da igreja; um poder estatal único e centralizado
(Espanha e França).

n MAQUIAVEL (1532). Poder central organizador. Homem
ambicioso, desejos de poder ilimitado. Príncipe amado vs
odiado. “O príncipe” não deveria seguir pressupostos morais
para imperar.

n HOBBES (1639). Estado de natureza vs Estado. Estado de
Natureza: “Guerra de todos contra todos” – “O homem é o
lobo do próprio homem”.

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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ANTECEDENTES.

n HOBBES. No Estado Nação não há poder comum para
controlar os indivíduos, nem lei. O medo da guerra e da
violência é que impele os homens a celebrarem um acordo
criando o estado.

n O soberano precisa colocar-se acima da lei e ser sua fonte.
Deve manter o controle das forças armadas, da opinião
pública e ter poder sobre toda propriedade. A Igreja
também deve sujeitar-se ao Estado. O medo da morte no
estado de natureza era a fonte da legitimidade do Leviatã.

n JOHN LOCKE (1632). Estado liberal. Crítica de Locke à
Hobbes: É difícil aceitar que pessoas que não confiam em
outras confiariam em um governante todo poderoso para
cuidar de seus interesses. Como confiar nesse sistema de
governo?

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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ANTECEDENTES.

n REVOLUÇÃO INGLESA – 1688/89. Locke inspirou a
revolução que impôs certos limites constitucionais a
autoridade da coroa. O Estado deveria ser concebido como
um instrumento para a defesa da “vida , liberdade e
propriedade” dos cidadãos.

n Consenso/substituição do governante sem retorno ao
Estado Nação.

n Os indivíduos têm o direito de dispor de seu próprio
trabalho e de possuir propriedades (superação do
feudalismo).

n Como o Estado Nação nem sempre assegura os direitos dos
indivíduos, o remédio contra as inconveniências deste é um
acordo ou contrato para criar uma sociedade independente
de um governo.

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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ANTECEDENTES.
n LOCKE. Um dos principais teóricos do contrato social.

Separação dos poderes: Legislativo e Executivo (Judiciário)
e defende a monarquia constitucional, mas quem votava
eram os proprietários.

n Estado teria como deveres a manutenção da lei da ordem e
a proteção contra a agressão estrangeira. O Estado deveria
ser o regulador e protetor da sociedade; os indivíduos são
capacitados por seus esforços a satisfazer suas
necessidades e desenvolver suas capacidades em um
processo de troca com outros (liberalismo).

n A classe trabalhadora é incapaz de viver de maneira
racional, a burguesia, sim, vive racionalmente para a
gestão de seus bens. Só os proprietários participam
plenamente da vida social; é a classe com racionalidade
suficiente para dirigir. O Estado de classe dos proprietários
pode representar o interesse geral.

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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ANTECEDENTES.
n LOCKE. O Estado deve defender a propriedade. No Estado

Nacional não haveria nenhuma relação, nem mesmo de
hostilidade, entre os homens.

n A 1ª necessidade do homem é sua preservação (Hobbes),
mas esta não é ameaçada pelos outros indivíduos , mas
pela fome. Portanto Hobbes: medo/Locke: fome.
Estabeleceu duas proposições:

1) O direito de propriedade é anterior à instituição da
sociedade, é um direito ligado apenas ao individuo
(necessidade de se alimentar), não é um direito “sociável”.
A propriedade é natural em sua essência, não resulta de
uma convenção;

2) A relação entre o homem e a natureza se define como
trabalho. O homem não é um animal político; é um animal
proprietário e trabalhador. Locke estabelece o direito de
propriedade como um direito estritamente individual.

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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ANTECEDENTES.
n LOCKE. O direito de propriedade é limitado por duas

imposições: a) não devo me apropriar de mais do que
posso consumir; b) devo deixar para os outros consumirem
também os frutos da terra.

n Superação desses problemas:

1. Encontrar um meio de evitar o desperdício estabelecendo
um equivalente imperecível dos bens naturais perecíveis, o
que torna a acumulação ilimitada. A propriedade principal
era a terra;

2. Ao trabalhar a terra, faço-a produzir mais. Sem usurpar o
bem comum da humanidade, faço-lhe um acréscimo. E
ninguém mais tem qualquer direito sobre esses bens (que
não são dados pela natureza, mas produzidos pelo
trabalho).

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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ANTECEDENTES.
n LOCKE. O estado de natureza faz nascer uma sociedade,

um conjunto de relações regulamentadas entre os
indivíduos. Os elementos essenciais da sociedade nascem
antes da instituição política.

n A sociedade tornou-se o conjunto das troca econômicas. A
partir do indivíduo com fome, o projeto liberal fez do direito
de propriedade e da economia a base da vida social e
política. O pensador prepara o terreno para o governo
popular representativo; liberal, mas não democrata. Tais
pressupostos contribuíram para a queda do absolutismo
inglês. Todos os homens, ao nascer, tinham direitos
naturais (vida, liberdade e propriedade). Para a garantia
desses direitos naturais, os homens haviam criado
governos. Se esses governos, contudo, não respeitassem
tais direitos, o povo deveria se revoltar contra eles.

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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ANTECEDENTES.

n ADAM SMITH (1776). A riqueza das nações. Liberalismo
econômico. Pressuposto: a busca dos interesses individuais
conduz a um ganho para toda a sociedade. Segundo ele,
"não é da benevolência do padeiro, do açougueiro ou do
cervejeiro que eu espero que saia o meu jantar, mas sim do
empenho deles em promover seu próprio 'auto-interesse'".

n Mão invisível do mercado no lugar do Estado. A Sociedade
tem necessidade mínima de Estado. Três deveres distintos
do Estado: ordem interna/defesa contra o inimigo
externo/infra-estrutura. Propôs a divisão do trabalho.
Influenciou decisivamente a industrialização inglesa, o livre
comércio e a emergência de empreendedores.

n Relação de dependência das classes inferiores e
trabalhadores face à burguesia. A maioria do povo é
incapaz de uma atividade racional exigindo-se, assim, um
Estado de classe para realizar o interesse geral.

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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ANTECEDENTES.
n JEAN JACQUES ROUSSEAU (1762). O contrato social.

Estado liberal-democrático. Introduz o misticismo, o
sentimentalismo e o romantismo e busca refúgio na
natureza (o bom selvagem).

n Estado como organizador da sociedade civil assim como se
conhece hoje. Para Rousseau, o homem nasceria bom, mas
a sociedade o corromperia.

n A liberdade natural do homem, seu bem-estar e sua
segurança seriam preservados através do contrato social.
Colocava-se contra o racionalismo, assim como contra a
tirania do monarca absoluto e contra a visão do homem
como animal egoísta. O homem era marcado no
nascimento pela virtude, felicidade, liberdade/civilização.

n Crítica à propriedade: fonte da desigualdade.
Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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ANTECEDENTES.
n ROUSSEAU. Soberania pertence ao povo: assembleia como

órgão soberano.
n A nova Igreja agora era o Estado. Obsessão pela ideia de

liberdade. Porém, liberdade da sociedade, não do Estado.
Sociedade entendida como as tradicionais instituições da
Igreja, guildas, família, empresa econômica e escola.

n Dependência do Estado.
n Vontade geral = vontade do organismo político. A vontade

geral está sempre certa. Requer a obediência incondicional,
em implica na completa submissão ao Estado onipotente.

n É o primeiro a justificar o poder absoluto em nome da
virtude, da igualdade e da liberdade.

n Igualdade: fundamental no plano jurídico.

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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CONTEXTO PARA A REVOLUÇÃO 
FRANCESA

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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ANTECEDENTES.
n No final do século XVIII, a França possuía 24 milhões de 

habitantes. A sociedade francesa estava dividida em três 
ordens ou estados:

1. O primeiro estado era o clero (Igreja), com cerca de 120 
mil pessoas;

2. O segundo estado era a nobreza (corte, nobreza e pessoas 
ricas que compravam títulos de nobreza), com em torno de 
360 mil pessoas;

3. O terceiro estado eram os burgueses, trabalhadores, 
artesãos e camponeses (estes últimos 80% da população), 
desempregados, famintos e marginalizados.

n REVOLUÇÃO FRANCESA. Tomada do poder político (Estado)
pela burguesa – fim do feudalismo – fim do regime de
privilégios.

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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ANTECEDENTES.
n REVOLUÇÃO INDUSTRIAL. Ampliação dos mercados.

Acirramento de disputa entre as potências, com conflitos e
armamentismo que culminariam com a Primeira Guerra
Mundial, em 1914.

n Disseminação do liberalismo – vitória da burguesia e do
capitalismo.

n O Estado liberal burguês essencialmente buscava garantir a
ordem econômica e social, movimentando o ordenamento
jurídico e policial contra os movimentos considerados
revolucionários (marxistas, anarquistas etc).

n ERA VITORIANA. Fortaleceu do sistema colonialista inglês
(neocolonialismo) - África, Ásia e Oceania. A Inglaterra
tornou-se o país mais rico e poderoso do mundo.

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
19



Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
20



ANTECEDENTES. 
HEGEL (1830). Como nenhuma classe encarna o interesse geral 
e a racionalidade, compete ao Estado defender o interesse 
geral, na condição de se situar para além das classes.

O Estado se coloca acima dos interesses particulares, 
garantindo o essencial de cada um, transformando um 
somatório de interesses e indivíduos em um todo racional.

O Estado terá uma autoridade e um poderio absolutos, não 
segundo princípios arbitrários, mas para realizar a ordem da 
Razão. Como a sociedade civil não pode sozinha realizar o seu 
fim, cria um órgão mais poderoso para manter uma ordem, a 
ordem da razão.

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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ANTECEDENTES. 

n KARL MARX (1867) O capital. Sociedade civil pressupõe e institui
o Estado, não o contrário; há uma complexidade maior na
sociedade capitalista do que vê a teoria liberal. Estado como
superestrutura para garantir relação de exploração e de
dominação. A igualdade política do Estado democrático
moderno mascara a realidade das relações de exploração. Por
trás do véu da racionalidade, o Estado hegeliano justifica
teoricamente o novo poder da burguesia.

n Enquanto para a teoria liberal e liberal-democrata o Estado
representa o interesse público, para Marx o Estado defende a
propriedade: serve diretamente aos interesses da classe
dominante.

n Estado: comitê de negócios da classe dominante (burguesia) –
Manifesto 1848. Existia uma ausência de preocupação teórica
com o Estado: a burguesia é parasita.

n O Estado seria suprimido no socialismo e comunismo pela
abolição das classes.

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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ANTECEDENTES. 

ABORDAGENS MARXISTAS SOBRE O ESTADO

q Instituição parasita que não tem nenhum papel econômico 

essencial na produção/reprodução da sociedade;

q Instrumento da classe dominante;

q Tem por função amenizar conflito entre classes e preservar 

dominação/exploração de uma classe por outra;

q Instituição desenvolvida pela divisão do trabalho;

q Sistema de dominação política.

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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EVOLUÇÃO DAS 
FUNÇÕES DO ESTADO
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MODELOS DE GESTÃO DO ESTADO

L'État, c'est moi. Luís XIV.

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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PATRIMONIALISTA
Ate inicio do séc. XX

BUROCRÁTICA
Inicio do séc.XX

GERENCIAL
1970 

EVOLUÇÃO DOS MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



1887 40’

70’

80’

90’

2000

Combate ao
patrimonialismo

Aperfeiçoamento
da burocracia

Combate à
burocracia

Novo modelo?

Era da Burocracia

Era das Reformas

Era da NPM

A nova agenda

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO TEMPO
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EVOLUÇÃO HISTÓRICA DE MODELOS 
DE ESTADO E SUA GESTÃO

Tipo de Estado Modelo de 
gestão 

preponderante

Tipo de 
democracia

Absoluto Patrimonialismo -
Liberal Burocracia -
Liberal-

democrático
Burocracia Liberal-elitista

Bem-estar 
social

Burocracia Liberal-pluralista

Regulatório Nova 
Administração 

Pública
Participativa

Adaptado de Pereira (2005)

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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MODELOS DE GESTÃO. O PATRIMONIALISMO.

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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MODELOS DE GESTÃO. O PATRIMONIALISMO.

n Fenômeno de gestão da Idade Média, chegando ao apogeu
nas monarquias absolutistas dos Séc. XV ao XVII. Uso
indiscriminado do patrimônio público como se fosse
privado.

n Formato peculiar dos Estados Pré-Capitalistas. Declínio: Fim
do Séc. XIX com o capitalismo industrial e a democracia
parlamentar.

n Característica marcante do Estado Português. Expansão 
ultramarina (séc. XIV), absolutismo, enriquecimento da 
nobreza.

n Administração estatal, mas não pública. Práticas
patrimonialistas, nepotistas e clientelistas. O Estado como
propriedade do rei.

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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MODELOS DE GESTÃO. O PATRIMONIALISMO.

n Direitos versus privilégios;

n Funcionários no patrimonialismo tendem a frustrar todos os 

esforços no sentido de introduzir métodos de gestão mais 

eficientes: risco de extinguir as oportunidades existentes de 

exploração fiscal;

n Extensão do grupo familiar do governante, onde a relação entre 

este e os seus funcionários permanece baseada na autoridade 

paterna;

n Os regimes patrimonialistas tendem a ocupar-se principalmente das 

funções administrativas. 

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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MODELOS DE GESTÃO. O PATRIMONIALISMO.

• BRASIL. Herança do colonialismo lusitano. Fortunas. 
Privilégios concedidos à nobreza (D. Pedro I e II).

• Aristocracia (juristas, letrados e militares - Bacharelismo). 
Cargos públicos ocupados por “afilhados” e aristocracia 
rural. Elite política culta, conservadora e autoritária.

• Resiste ao longo da história, a partir de um patronato 
político que se vale de um liberalismo carente da sua 
dimensão emancipadora.

• Processo diferente do que ocorreu nos países anglo-saxões. 
Não é criado um mercado competitivo, desvinculado de um 
”absolutismo estatal” – centrado em privilégios de posições 
e monopólios. O patronato político detém as posições de 
poder. 

• Falta de uma ordem jurídica que dê e garanta a autonomia 
individual. 

•  

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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BRASIL. Capitanias hereditárias. Relações de lealdade
pessoal. Ausência de limites entre os bens e recursos públicos e
privados. O centro do modelo era o chefe político.

Ausência de carreiras e critérios de promoção. Função do Estado e 
do servidor público - emprego e favorecimento de aliados.

Neo-patrimonialismo (Scwartzman): mero resíduo, mas parte 
componente do arranjo político. Combinação de tradição e 
modernidade. Brasil: não é nem uma sociedade industrial, nem uma 
sociedade tradicional. Dificuldades de implantar estruturas modernas 
em sociedades que permaneceram patrimonialistas.

Expressões: “Trem da alegria”. Cultura do ”jeitinho”. Nepotismo.
Clientelismo. Fisiologismo. Corrupção.

MODELOS DE GESTÃO. O PATRIMONIALISMO.



ASPECTOS CULTURAIS –
FORMAÇÃO DO POVO BRASILEIRO

COLONIZAÇÃO. ESCRAVIDÃO. Povo brasileiro
aculturado com o ethos” da submissão e não participação.
Fosso hierárquico que dificulta a origem e evolução da
cidadania.

CORDIALIDADE. Elemento oriundo do sangue luso-
ibérico. Personaliza as relações sociais que deviam ser
impessoais. Uma das raízes do “jeitinho” brasileiro.

NÃO-RUPTURAS. A trajetória da cidadania no Brasil não
ocorreu como nos países de revolução liberais, onde o
avanço dos direitos sociais e civis são consequência do
avanço dos direitos políticos.Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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O ESTADO DE BEM ESTAR SOCIAL

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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O ESTADO DE BEM ESTAR SOCIAL

n ANTECEDENTES POLÍTICOS DO WELFARE STATE: Evolução das
teorias liberais e temor da democracia (levaria ao socialismo),
concessões à organização partidária, formação de sindicatos,
universalização do voto (Parte da Europa e EUA).

n EXPERIÊNCIA PIONEIRA: Condições da Alemanha: atraso;
estado centralizador (agente da acumulação); classe
operária organizada, ativa. Concessões – embrião de welfare
state.

n CRISE DOS ANOS 20: Advertências de Keynes – 1929: Políticas
de Geração de Emprego a partir do Estado: Noruega, França,
EUA (New Deal – Roosevelt; Resistências: Intervencionismo;
Planejamento) em áreas sociais (embrião do Welfare) para
combate ao desemprego.

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
36



O ESTADO DE BEM ESTAR SOCIAL

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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n CONTEXTUALIZANDO UM POUCO MAIS. O liberalismo e a revolução
industrial trouxeram também a exploração dos trabalhadores pelo
regime capitalista, com excesso de horas trabalhadas (com jornadas de
12, 18 e até 20hs diárias), ausência de direitos trabalhistas, salários
irrisórios (ínfimos).

n MANIFESTO COMUNISTA. incitando os trabalhadores a se unirem na
defesa de seus interesses influenciou, no inicio do século XX, duas
revoluções de cunho socialista: a revolução russa e a revolução
mexicana (1917). entre ocorreu a 1ª Guerra Mundial (1914 e 1918) fez
com que o Estado atuasse com maior expressão na economia. Dois
grandes sinais disso são as Constituições Mexicanas de 1917 e a
Constituição Alemã (Constituição Weimar) de 1919. O Intervencionismo
estatal ganhou como aliado o economista John Keynes, após a quebra
da Bolsa de Valores de New York (1929).

O ESTADO DE BEM ESTAR SOCIAL

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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O ESTADO DE BEM ESTAR SOCIAL

VISÃO GERAL. Projeto para recuperar o vigor e a
capacidade de expansão dos países capitalistas após a
tensão social, econômica e política do período entre
guerras. Tanto que o estabelecimento do Estado de bem-
estar social, entre as décadas de 1940 e 1960, ficou
conhecido como “era dourada do capitalismo” por ser um
momento de desenvolvimento econômico, com garantias
sociais e oferecimento, praticamente, de emprego pleno
para a maioria da população nos países mais
desenvolvidos. A expansão industrial, mesmo que com
índices diferenciados, tanto acontecia nos países
capitalistas como nos socialistas.

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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O ESTADO DE BEM ESTAR SOCIAL

n PRIMEIROS “WELFARISTAS”. Keynes, Beveridge e Galbraith.
Conservadores, aceitam a ordem existente, o capitalismo
ainda é o melhor sistema econômico, mas requer regulação
e controle. Suas falhas não são graves, podem ser corrigidas.
Humanismo. Liberdade como valor fundamental (no sentido
liberal). Enfatizam o individualismo, a empresa privada e a
auto-ajuda. Keynes: elitista, defendia a desigualdade
(motivação para ganhar dinheiro) e o ambiente da
propriedade privada. Beveridge: a favor da desigualdade,
mas lutava por uma igualdade maior.

n ESTADO. A perda do individualismo é a pior das perdas do
Estado homogeinizador ou totalitário (Keynes). A boa
sociedade depende mais dos cidadãos atuando
individualmente ou em associação com os outros
(Beveridge).

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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n JOHN MAYNARD KEYNES (1936). Teoria geral do emprego, do 
juro e da moeda. Preconiza uma organização político-econômica 
oposta às concepções neoliberalistas, fundamentada na afirmação 
do Estado como agente indispensável de controle da economia, 
com objetivo de conduzir a um sistema de pleno emprego.

n Tal teoria teve enorme influência na renovação das teorias clássicas 
e na reformulação da política de livre mercado.

n Atribuiu ao Estado o direito e o dever de conceder benefícios 
sociais que garantam à população um padrão mínimo de vida como 
a criação do salário-mínimo, do salário-desemprego, da redução da 
jornada de trabalho e assistência médica gratuita.

n Keynes em 1944, dirigiu a delegação britânica na Conferência de 
Bretton Woods, onde promoveu a criação do Banco Internacional de 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e do Fundo Monetário 
Internacional (FMI). 

O ESTADO DE BEM ESTAR SOCIAL

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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O ESTADO DE BEM ESTAR SOCIAL

Conferência em Bretton Woods, no pós-Segunda Guerra Mundial

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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O ESTADO DE BEM ESTAR SOCIAL

n ESTADO. Praticamente não se fala em classes. Críticas ao
capitalismo: a) não é auto-regulável: Keynes combate o “laissez-
faire” e a idéia de que o interesse social e privado coincidem.e que
o equilíbrio existe.

n A noção de uma economia não auto regulável. Preocupação com
o desemprego. A economia não regulada era falha, necessidade
do Estado, mas assim que a economia se recuperasse (superação
do desemprego) o Estado perderia o caráter intervencionista e a
ordem do mercado seria restabelecida.

n CONSTRUÇÃO DO WELFARE: Pós-guerra: reconstrução da Europa e
Japão. Crescimento Econômico e Políticas Sociais construindo um
sistema de Bem Estar Social. Manutenção e Expansão das Políticas
Sociais. Parceria bem sucedida: Políticas Econômicas & Políticas
Sociais. Acordo entre Estado, Capital e Trabalho.

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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O ESTADO DE BEM ESTAR SOCIAL

n SINDICATOS / MOVIMENTO OPERÁRIO. dificuldades de construir uma
ordem socialista através do voto: dificuldade de construir uma
hegemonia pelo voto; descaracterização dos partidos sociais-
democratas (socialistas): necessidade de composição com outros
partidos ou impossibilidade de chegar ao poder: necessidade de
ampliar o leque das reivindicações. Adoção da Política Econômica
Keynesiana como tábua de salvação (Przeworski). Perda do ímpeto
revolucionário, adoção de um caráter mais reformista.

n PÓS-GUERRA – GALBRAITH. Capitalismo com necessidade
desesperada de controle governamental e regulação. Tese Central:
o desenvolvimento tecnológico aumenta a necessidade da
indústria por ajuda estatal (mão de obra treinada, fundos de
investimentos). A regulação da demanda é mais necessária em
uma sociedade afluente (poupança e gasto) do que em uma
sociedade mais pobre. O inimigo real do mercado não era o
socialismo, mas a tecnologia avançada.

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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O ESTADO DE BEM ESTAR SOCIAL

n CONTROLE DA INFLAÇÃO. O capitalismo não conseguia
controlar a inflação - necessidade da ação estatal. Estado
para corrigir esta falha do sistema, não para destruir o
capitalismo. Ação do Estado: estradas, defesa nacional,
desenvolvimento tecnológico & saúde, velhos, pobreza,
recreação.

n As grandes corporações são envolvidas pelo Estado e
identificam seu interesse como o interesse nacional: a
indústria tradicional não desenvolvida (habitação, saúde,
transporte público, etc) não tem acesso ao Estado, não tem
subsídios.

n ASPECTO SOCIAL. Sem a ação governamental, o
desenvolvimento econômico não abolirá a pobreza
(consensual entre eles). Assegurar uma renda necessária para
a decência e o conforto para todos “como uma função
normal da sociedade” (G). Apesar de todas essas críticas, o
capitalismo não precisaria ser substituído, mas regulado, não
havia sido demonstrada a necessidade do socialismo.Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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1.MODELO LIBERAL/RESIDUAL (Estados Unidos,
Inglaterra e Austrália). o Estado não assume o papel em todas as
situações, não é universal. O Estado só assume o papel de
maneira residual, justamente quando o mercado ou a família não
puderem fazê-lo. Portanto, eles têm menos gatos sociais e as
políticas sociais assim são seletivas, já que há uma seleção das
pessoas que necessitam do Estado. Auxílio apenas aos que não
podem se sustentar no mercado de trabalho. Poucos benefícios e
de menor qualidade. Exemplo no Brasil: Bolsa Família.
2. MODELO CONSERVADOR/CORPORATIVO (Alemanha, Itália,
França e Espanha). Crença que a família tradicional deve garantir o
bem estar. Poucos benefícios para a mulher trabalhadora.
Benefícios diferenciados de acordo com a categoria profissional.
Exemplo no Brasil: previdência social.
3. MODELO SOCIAL DEMOCRATA (Suécia, Finlândia, Noruega e
Dinamarca). Benefícios que visam “substituir” a família e o
mercado. “Desmercantilização”. Benefícios universalistas,
financiados por impostos. Exemplo no Brasil: SUS.

O ESTADO DE BEM ESTAR SOCIAL - MODELOS

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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Crise do Estado de Bem Estar Social

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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O ESTADO DE BEM ESTAR SOCIAL

n RAÍZES DA CRISE. As crises do petróleo de 1973 e 1979. 
Insatisfação das empresas privadas com o modelo de Estado 
vigente, em razão das altas cargas de impostos cobradas pelo 
Estado de bem-estar social.

n Intensificação das pressões políticas. Competitividade internacional 
e diminuição da autonomia nacional. No mundo subdesenvolvido: 
crise da “industrialização promovida pelo Estado”.

n Intensificou-se e generalizou-se o processo de dispersão geográfica 
da produção, ou das formas produtivas.

n Reuniões em Mont Pèlerin. Grupo de pensadores. Ideologia 
neoliberal, advogando a implantação de um capitalismo livre de 
regras e de qualquer outro entrave que freasse seu 
desenvolvimento.

n Consenso de Washington.

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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CONSENSO DE WASHINGTON. FIM DO BEM ESTAR 
SOCIAL?

n Disciplina fiscal
n Redução dos gastos públicos
n Reforma tributária
n Juros de mercado
n Câmbio de mercado
n Abertura comercial
n Investimento estrangeiro direto, com eliminação de restrições
n Privatização das estatais
n Desregulamentação (afrouxamento das leis econômicas e 

trabalhistas)
n Direito à propriedade intelectual

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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WEBER E O MODELO BUROCRÁTICO 

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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EVOLUÇÃO HISTÓRICA DE MODELOS 
DE ESTADO E SUA GESTÃO

Tipo de Estado Modelo de 
gestão 

preponderante

Tipo de 
democracia

Absoluto Patrimonialismo -
Liberal Burocracia -
Liberal-

democrático
Burocracia Liberal-elitista

Bem-estar 
social

Burocracia Liberal-pluralista

Regulatório Nova 
Administração 

Pública
Participativa

Adaptado de Pereira (2005)
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WEBER E MODELO  BUROCRÁTICO

MAX WEBER. Pensador, sociólogo, político alemão, estudioso de 
religiões e sociedades antigas.

CONTEXTO – ALEMANHA NOS SÉC. XIX E XX

n Processo tardio de industrialização. Processo de estruturação do 
Estado liberal democrático;

n Conservadorismo versus proletariado mais consciente e desejoso 
de participar da política alemã;

n Crescente burocratização dos partidos políticos (fenômeno que 
também ocorreu na Inglaterra e Alemanha);

n Burocracia – forma de administração que garantia a racionalidade 
contra a tirania e o despotismo, mas também era necessário impor 
limites ao poder da burocracia.

ORIGEM. No Estado, muito antes de surgir na área privada (Egito, 
Igreja Católica, China etc). BUROCRACIA –forma de dominação social 
predominante nas sociedades ocidentais modernas.Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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PATRIMONIALISTA

BUROCRÁTICA

Surge no final do Sec. XIX com o objetivo de frear 
a expansão patrimonialista, a partir dos estudos de 
Weber sobre as formas de dominação.
Se propõe implantar um sistema racional-legal

EVOLUÇÃO DOS MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



“A substituição de um modelo patrimonial pela 
criação de uma burocracia profissional foi uma 
condição não suficiente porém necessária para 
o desenvolvimento dos países no século XX. Na 
verdade, é possível dizer que sem uma 
administração pública baseada no mérito, 
nenhum Estado pode realizar com sucesso 
suas atividades.”

Abrucio (2004) 

WEBER E O MODELO BUROCRÁTICO 
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WEBER E MODELO  BUROCRÁTICO

ESQUEMA ANALITICO. Ponto de Partida é o sujeito individual e  o 
sentido que imprime a suas ações.

AÇÃO SOCIAL. Orienta-se pelo comportamento de outros, seja este 
passado, presente ou esperado como futuro

PODER. Significa toda probabilidade de impor a sua própria vontade 
numa relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o 
fundamento dessa probabilidade.

DOMINAÇÃO. É  a probabilidade de encontrar obediência a uma 
ordem de determinado conteúdo, entre determinadas pessoas. 

OBEDIÊNCIA. relação entre quem manda e quem obedece. Por que 
se obedece? Cálculo, razão, interesse, reconhecimento da legitimidade 
de quem manda. 

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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WEBER E MODELO  BUROCRÁTICO

VISÃO DE ESTADO. Resulta de processos de concentração e de 
centralização do poder característico dos grandes Estados territoriais e 
também das modificações sociais que tornaram possível tal 
concentração/centralização.

ESTADO. É centrado em três tipos de dominação (legítima):
1. Tradicional: tradição, hábito, costume. Funcionários são extensão da casa do 

soberano; não há distinção clara entre o público e o privado (patrimonialismo);

2. Carismático: carisma, bravura, heroísmo,santidade. Duração breve, 
tendendo à dominação tradicional;

3. Legal, racional ou burocrático: sociedade complexa; diversas 
clivagens/interesses; necessidade e superioridade da burocracia (inevitável e 
eficiente). Weber defendia a burocracia e a centralização administrativa.

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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WEBER E MODELO  BUROCRÁTICO 
TIPO IDEAL. ”Constructo de pureza”. Ferramenta metodológica. 
Caracteriza-se por destacar da realidade social traços específicos e 
puros. Realidade inesgotável e infinita – o conhecimento dessa 
realidade complexa é limitado, atendo-se a seus fragmentos.

Burocracia como estrutura de relações sociais de dominação baseada 
na racionalidade. Weber usa duas metáforas para dizer que ela é 
inevitável (“jaula de ferro”) e a mais eficiente (”máquina”).

No quadro administrativo burocrático mais puro, possui as seguintes 
características: 

n Funcionários individuais são pessoalmente livres, obedecendo 
somente as atribuições do cargo. Têm competências fixas e são 
qualificados para o trabalho. Têm perspectiva de carreira e 
progressão por eficiência. Estão submetidos a um sistema rigoroso 
de disciplina, de hierarquia, de treinamento;

n Baseia-se em documentos escritos, inclusive na comunicação (que 
deve ser formal);

n Separação entre esfera pública e privada.
Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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WEBER E MODELO  BUROCRÁTICO
MODELO BUROCRÁTICO = ESTADO “IDEAL”. Serviço público:

� Identificado com o interesse público;  
� Neutralidade ideológica do serviço público;
� Efetividade e segurança das decisões;
� Eficiência e racionalidade na administração;
� Afirmação do poder do estado.

CONTEMPLA:
1. Divisão de trabalho definida em cargos hierarquizados
• Elimina variabilidade nos resultados e julgamentos subjetivos;
• Autoridade com foco na função e não na pessoa.
2. Carreiras, competências fixas e cargos padronizados
• Contratação com base na competência;
• Atenção às definições do cargo;
• Meritocracia para cargos e salários.
3. Controle por procedimentos e regras
• Eficiência;
• Foco na tarefa;
• Normalização

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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PATRIMONIALISTA

BUROCRÁTICA

Atributos do Modelo racional- legal
•IMPESSOALIDADE
•ESPECIALIZAÇÃO
•HIERARQUIA
•NORMATIZAÇÃO
•MERITOCRACIA

WEBER E MODELO  BUROCRÁTICO



WEBER E O MODELO BUROCRÁTICO

DISFUNÇÕES DA BUROCRACIA. Excesso de:

n Verticalização e centralização;

n Ênfase na posição e não na pessoa;

n Controle;

n Atenção à norma, sem se preocupar com os resultados;

n Morosidade e lentidão no processo decisório;

n Formalidade nas relações humanas;

n Obediência e pouca responsabilização.



MODELO BUROCRÁTICO NO BRASIL
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MODELO BUROCRÁTICO NO BRASIL

n 1930. Instituiu-se a comissão permanente de padronização e, no 
ano seguinte, a comissão permanente de compras. Na área de 
pessoal. 

n 1934. Constituição Federal. Introduziu o princípio do mérito. 
n 1935. Criou-se a subcomissão para estudar a possibilidade de um 

reajustamento dos quadros do serviço público civil 
n 1936. Lei no. 284. Lei do Reajustamento - nova classificação de 

cargos, fixou normas básicas e criou o Conselho Federal do Serviço 
Público Civil. 

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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MODELO BUROCRÁTICO NO BRASIL
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MODELO BUROCRÁTICO NO BRASIL

CARACTERÍSTICAS
• Autocrática e hierarquizada
• Dominância de burguesia industrial e de tecnoburocratas;
• Necessidade de implementação burocrática. 1ª Reforma administrativa 

– final dos anos 30. Criação do Departamento Administrativo do Serviço 
Público (DASP) em 1938, com as seguintes proposições:

1. Ingresso no serviço público por concurso;

2. Critérios gerais e uniformes de classificação de cargos;

3. Organização dos serviços de pessoal e de seu 
aperfeiçoamento sistemático administração orçamentária;

4. Padronização das compras do Estado;

5. Racionalização geral de métodos.

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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MODELO BUROCRÁTICO NO BRASIL

n Tinha seções nos estados, com o objetivo de adaptar as normas 
vindas do governo central às unidades federadas sob intervenção. 

n Inspirava-se no modelo weberiano de burocracia e tomava como 
principal referência a organização do serviço civil americano. 
Estava voltada para a administração de pessoas, de material e do 
orçamento, para a revisão das estruturas administrativas e para a 
racionalização dos métodos de trabalho.

n Supunha forte intervencionismo estatal e controle sobre as relações 
entre os grupos sociais ascendentes — a nova burguesia industrial 
e o operariado urbano.

n Tornou-se a grande agência de modernização administrativa, 
encarregada de implementar mudanças, elaborar orçamentos, 
recrutar e selecionar servidores, treinar o pessoal, racionalizar e 
normatizar as aquisições e contratos e a gestão do estoque de 
material. O DASP foi relativamente bem-sucedido até o início da 
redemocratização em 1945.

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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MODELO BUROCRÁTICO NO BRASIL

n 1952 a 1962. Juscelino Kubistchek. Estudos e projetos que jamais
seriam implementados:

1. COSB (Comissão de Simplificação Burocrática) para promover
estudos visando à descentralização dos serviços;

2. CEPA (Comissão de Estudos e Projetos Administrativos) para
assessorar a presidência da República em tudo que se referisse
aos projetos de reforma administrativa.

n Período se caracteriza por uma crescente cisão entre a
administração direta, entregue ao clientelismo e submetida, normas
rígidas e controles, e a administração descentralizada (autarquias,
empresas, institutos e grupos especiais ad hoc), dotados de maior
autonomia gerencial.

n Governos de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e 
João Goulart caracterizam-se pela manutenção de práticas 
clientelistas, que negligenciavam a burocracia existente.
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MODELO BUROCRÁTICO NO BRASIL

GOVERNO MILITAR. Decreto-Lei no 200, de 1967. Antes, o Estado 
era diretamente responsável pela gestão dos serviços públicos, 
através da administração direta.

CINCO PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS:
n Planejamento (princípio dominante); 
n Expansão das empresas estatais (sociedades de economia mista 

e empresas públicas), bem como de órgãos independentes 
(fundações públicas) e semi-independentes (autarquias); 

n Fortalecimento e expansão do sistema do mérito;
n Diretrizes gerais para um novo plano de classificação de cargos; 
n Reagrupamento de departamentos, divisões e serviços em 16 

ministérios.

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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MODELO BUROCRÁTICO NO BRASIL
CULTURA POLÍTICA BRASILEIRA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. As 
instituições que estruturaram a relação entre estado e sociedade no 
Brasil, fazem parte de um modelo composto por quatro gramáticas: 
clientelismo, corporativismo, insulamento burocrático e universalismo 
de procedimentos (NUNES, 1999)
n 1930-45. Insulamento burocrático - autarquias; clientelismo - 

interventorias estaduais; corporativismo: Ministério do Trabalho e Justiça 
do Trabalho, órgãos de classe; universalismo de procedimentos: DASP;

n 1945-64 (GOVERNO JUSCELINO). Insulamento burocrático - agências 
executivas responsáveis pela formulação de políticas e regulação 
econômica, tais como o BNDE e a SUMOC;  clientelismo - partidos 
políticos (formado pelos antigos interventores); corporativismo - 
Ministério do Trabalho e Justiça do Trabalho, órgãos de classe e 
sindicatos; universalismo de procedimentos - diplomacia, algumas 
agências e órgãos executivos

n REGIME MILITAR. Insulamento burocrático: estatais, agências e altos 
escalões dos ministérios; clientelismo - governos estaduais e prefeituras; 
corporativismo - Ministério do Trabalho e Justiça do Trabalho, órgãos de 
classe e sindicatos; universalismo de procedimentos: diplomacia, 
algumas agências e órgãos executivos.

As reformas de 1936 e 1967 aconteceram no momento de ditadura política, 
com pouco êxito e reduzida participação social. Estado permaneceu enraizado 
nas práticas patrimonialistas. 



MODELO BUROCRÁTICO NO BRASIL

n PROGRAMA NACIONAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO (PND). 
Criado em 1979 no governo João Figueiredo, tinha como propósito 
eliminar o excesso de burocracia desnecessária que atrasavam ou 
impediam que os cidadãos fizessem uso dos serviços públicos. 

n CONSTITUIÇÃO DE 1988. Terceira reforma administrativa. Buscou 
frear as práticas do patrimonialismo, restabeleceu as bases legais 
para o exercício da democracia e implementou instrumentos que 
reforçavam a descentralização da ação governamental e a 
participação social. Incentivou a municipalização da gestão pública.

n GOVERNO COLLOR. Quarta reforma (1990). Desestatização e 
redução dos gastos públicos. Política de enxugamento da máquina 
administrativa, com exoneração e demissão de funcionários 
públicos. Instituiu-se o Programa Nacional de Desestatização 
(privatização). Transição para modelo de Estado regulador, previsto 
no Consenso de Washington.



“...Enquanto o Estado Patrimonial teve longa duração no 
seio da Sociedade Mercantil e Senhorial, o Estado 
Burocrático, na Sociedade Capitalista, Industrial teve vida 
curta... porque a industrialização chegou tarde e logo 
começou a ser substituída pela sociedade pós-industrial do 
conhecimento e dos serviços... a Reforma Burocrática de 
1936 também chegou tarde e foi atropelada pela reforma 
gerencial, que a globalização imporia e a democracia 
tornaria possível.” 

Bresser Pereira (2001)

MODELO BUROCRÁTICO NO BRASIL
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O ESTADO REGULADOR



EVOLUÇÃO HISTÓRICA DE MODELOS 
DE ESTADO E SUA GESTÃO

Tipo de Estado Modelo de 
gestão 

preponderante

Tipo de 
democracia

Absoluto Patrimonialismo -
Liberal Burocracia -
Liberal-

democrático
Burocracia Liberal-elitista

Bem-estar 
social

Burocracia Liberal-pluralista

Regulatório Nova 
Administração 

Pública
Participativa

Adaptado de Pereira (2005)
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PATRIMONIALISTA
Ate inicio do séc. XX

BUROCRÁTICA
Inicio do séc.XX

GERENCIAL
1970 

EVOLUÇÃO DOS MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



DO ESTADO DE BEM ESTAR SOCIAL AO ESTADO 
REGULADOR

74

Estado	de	bem	estar	
social

Transição	
para	

economia	
aberta

Estado	regulador

1930 1980-90 Pós-anos 90
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DO ESTADO DE BEM ESTAR SOCIAL AO ESTADO 
REGULADOR

n Nos EUA, a forma de intervenção do Estado na economia é 
baseada, desde o final do século XIX, na regulação de mercados. 
1930 (New Deal) - controle do desenvolvimento econômico por 
meio de agências reguladoras para evitar excessos de poder para 
os monopólios privados e concorrência destrutiva. 

n O tema da reforma do Estado passou a fazer parte da agenda 
pública (em especial na América Latina). Globalização. Terceira 
Revolução Industrial.

n Até o final da década de 1970 o Estado desempenhava o papel de 
produtor direto de bens e serviços.

n No Brasil o Estado interventor surgiu no primeiro governo de Getúlio 
Vargas (1930 -1945), permanecendo até o período dos governos 
militares, com o “Estado desenvolvimentista”. País nunca alcançou 
em condição plena o bem estar social.

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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n Globalização:
- Enfraquecimento do Estado 

nacional;
- Dificuldade de promover a 

equidade e justiça social
- Perda da capacidade de controlar

o fluxo de informações entre os
cidadãos;

- Perda de atividade e funções;
n Crise fiscal: 

q Endividamento/perda de 
controle das contas públicas

q Incapacidade de geração de 
poupança pública para  realizar 
investimentos sociais

CRISE DO ESTADO DE 
BEM ESTAR SOCIAL

Fatores Determinantes

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho

DO ESTADO DE BEM ESTAR SOCIAL AO ESTADO 
REGULADOR
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n Crise política:
q Crise de governabilidade
q Perda de legitimidade 
q Descrédito nas instituições

n Crise econômica:
q Crise no modelo de intervenção do 

Estado;
q Perda da capacidade de 

coordenar o sistema econômico
q Inflação, desemprego, recessão

n Crise do modo de 
administrar:
q Esgotamento do modelo 

burocrático
n Déficit de desempenho

- Baixa qualidade na prestação dos 
serviços públicos.

CRISE DO ESTADO DE 
BEM ESTAR SOCIAL

Fatores Determinantes

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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DO ESTADO DE BEM ESTAR SOCIAL AO ESTADO 
REGULADOR – OUTROS FATORES

n Internacionalização dos bens e fatores de mercado; 
n Desemprego estrutural; 
n Transferência de funções do Estado-nação para organizações 

supranacionais e internacionais; 
n Erosão do caráter vinculativo e eficácia das normas jurídicas 

produzidas pelo Estado;
n Descrédito nas instituições políticas;
n Tecnologias de informação e comunicação.

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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ESTADO REDULADOR - PREMISSAS

Segurança	jurídica

Estabilidade	de	regras

Maior	crescimento

Maior Investimento

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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A IMPORTÂNCIA DO AMBIENTE REGULATÓRIO

Fatores de	Atração de	Investimentos diretos

Fonte:	A.	T.	KEARNEY

23%
23%

28%
29%
30%

41%
43%

52%
54%

83%

Suporte	do	governo	local
Acesso	ao	mercado	de	exportações
Custos	trabalhistas	e	qualificação	…

Repatriação	dos	Lucros
Presença	de	Competidores
Presença	de	Fornecedores

Estabilidade	Macroeconômica
Ambiente	regulatório
Estabilidade	Política

Tamanho	do	mercado
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As agências reguladoras federais foram
criadas nos anos noventa e 2000… 
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DO ESTADO DE BEM ESTAR SOCIAL AO ESTADO 
REGULADOR

POR OUTRO LADO...

“A solução regulatória reflete a concepção de 
que a luta de classes deve prosseguir fora do 
aparato estatal e desenvolver-se no âmbito do 
domínio econômico propriamente dito. É uma 
vitória política dos titulares do capital, o que 
evidencia uma derrota dos trabalhadores”.

Justen Filho (2002)
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NEOPATRIMONIALISMO NO ESTADO REGULADOR. No Brasil, as
agências praticam um estilo de gestão no qual convivem, com maior
ou menor incidência, práticas, culturas e características de três
modelos: uma estrutura organizacional com evidências
patrimonialistas; estratégia e política definidas de acordo com o
modelo burocrático; e a relação com o ambiente com características do
modelo gerencial (FADUL; SOUZA, 2007).

Leitura do texto: Agências reguladoras acabaram capturadas pelo
governo, diz FGV

DO ESTADO DE BEM ESTAR SOCIAL AO ESTADO 
REGULADOR

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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REFORMAS DE ESTADO NO BRASIL – EM BUSCA DO 
MODELO REGULATÓRIO

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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REFORMAS DE PRIMEIRA GERAÇÃO (1970-1980)

ESTADO MÍNIMO 
• Desconcentração do aparelho do Estado
• Redução do Estado-Providência
• Vendas de ativos, privatização, terceirização

ECONOMIA/EFICIENCIA
• Ajuste fiscal – pré condição para o desenvolvimento e aumento 

da credibilidade
• Utilização de técnicas gerenciais do setor privado

REDUÇÃO DO APARELHO DO  ESTADO
§ Adequação da maquina estatal aos tempos de escassez.
• Cortes de subsídios, incentivos, pessoal,etc

REFORMA DO ESTADO. REFLEXOS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA



REFORMAS DA SEGUNDA GERAÇÃO (A PARTIR DE 1995)

• Fortalecimento das instituições
• Busca da governança social
• Mudança do modelo de gestão
• Integração bem estar social  versus

responsabilidade fiscal
• Ênfase na efetividade e na redução do déficit 

institucional.
• Papel central do Estado – Estado rede
• Aumento da accountability e da participação social

REFORMA DO ESTADO. REFLEXOS NA ADMINISTRAÇÃO 
PUBLICA



REFORMA DO ESTADO. REFLEXOS NA ADMINISTRAÇÃO 
PUBLICA

O CONTEXTO

Sociedade Industrial Sociedade do Conhecimento

O ESTADO

Provedor Direto de Serviços Promotor e Regulador 

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Burocrática Gerencial

A GESTÃO DE PESSOAS
Controle Comprometimento



Nova Administração Pública - NAP



CONTEXTO. Pós-Burocracia:

• CRISE ECONÔMICA (déc. 70) e grande recessão econômica (déc 80). 
Crise fiscal, sobretudo nos EUA e países europeus.

• DOUTRINAS TEÓRICAS NEO-LIBERAIS. Avessas ao Estado, como a 
Public Choice, ganham espaço dentro das coalizões políticas dos 
governos conservadores (sobretudo EUA e Inglaterra). Abandono do 
Keynesianismo.

• MUDANÇAS TECNOLÓGICAS E GERENCIAIS (Administração por 
objetivos) nas grandes corporações empresariais provocam 
desemprego estrutural e políticas de dowsizing, agravando ainda mais a 
crise fiscal e financeira do Estado (aumento nos custos sociais do 
desemprego).

• NOVAS PRIORIDADES. Diminuir o custo do Estado e torná-lo mais ágil 
e eficiente e as reformas (desregulamentação, privatização, corte de 
gastos), sobretudo a reforma no aparelho de Estado (reforma gerencial). 
Elementos comuns: desburocratizações, concessões de serviços e de 
bens públicos (privatizações e terceirizações), parcerias público-
privado, valorização da participação, descentralização e controles 
sociais, accountability etc.

Nova Administração Pública - NAP

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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Nova Administração Pública - NAP
n Em 1979, desenvolveu-se no Reino Unido a New Public 

Management ou Nova Gestão Pública (NGP). Governo da primeira 
ministra Margareth Thatcher, baseado nas ações: descentralização 
do aparelho do Estado ao separar as atividades de planejamento e 
execução do governo; privatização das estatais; terceirização dos 
serviços públicos; criação de organismos de regulação das 
atividades públicas conduzidas pelo setor público; uso de idéias e 
ferramentas gerenciais p do setor privado (reengenharia e  
downsizing). 

n Em 1980, emergiu a New Public Administration ou Nova 
Administração Pública (NAP). Governo de Ronald Reagan nos 
Estados Unidos. Disseminada em 1990 na obra de Osborne e 
Gaebler: “Reinventando o Governo”. Pregou os princípios: governo 
catalisador; governo que pertence à comunidade; governo 
competitivo; governo orientado por missões; governo de resultados; 
governo orientado para o cliente; governo empreendedor; governo 
preventivo; governo descentralizado e; governo orientado para o 
mercado. 

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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OS MODELOS DA 
NOVA 

ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA

A EMERGÊNCIA DA NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - NAP



§ Foco no cidadão
§ Orientação para resultados

§ Planejamento estratégico
§ Indicadores de desempenho
§ De Inputs Para Outputs e 

Outcomes
§ Ênfases no controle social, 

transparência e accountability.
§ Conselhos
§ Orçamento Participativo
§ E-gov

• Contratualização e flexibilização 
da gestão
– Contratos de gestão
– Privatizações e terceirizações
– Revisão de instrumentos legais
– Laboratórios 

• Valorização e desenvolvimento 
das pessoas
– Desempenho crescente 

vinculado ao pagamento
– Remuneração variável
– Capacitação  e 

desenvolvimento de 
habilidades gerenciais

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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OBJETIVOS: “FAZER MAIS COM MENOS”
§ Organizar governos com menor custo
§ Preocupação com o contribuinte - reduzir gastos /
desperdícios
§ Utilização maciça de técnicas e mecanismos da gestão
privada para melhorar a eficiência
§Economia e eficiência governamental- engrenagens do
modelo Weberiano
§ Produtividade como eixo central
§ Separação entre administração e política
§ Preocupação com valor do dinheiro (value money).

MEDIDAS PRINCIPAIS
§ Privatização em massa;
§ Corte de pessoal;
§ Devolução de atividades à iniciativa privada;
§ Descentralização. Desconcentração. Delegação de poder;
§ Utilização de técnicas de AD, racionalização e controle
orçamentario;
§Adoção da administração por objetivos (Governo Inglês).
§Descentralização administrativa

GERENCIALISMO PURO  (MANAGERIALISM)



OBJETIVOS 
•“FAZER MELHOR ”

§ Introdução do conceito de qualidade dos serviços

§ Flexibilidade de gestão

§ Foco no cliente/consumidor

§ Descentralização, como forma de conferir direito de escolha aos 
consumidores

§ Aumento da competição entre agências

§ Adoção de novas formas de contratação

CONSUMERISMO



§ Despolitização das ações estatais; 
§ Desatenção à efetividade - neotaylorismo – pouca 

preocupação com a flexibilidade;
§ Retorno à rigidez do modelo Weberiano; 
§ Não estimula a construção de instituições voltadas 

à participação popular;
§ Centraliza o processo decisório no núcleo central;
§ Desconsidera peculiaridade do serviço público;
§ Enfatiza as dimensões estruturais e não sociais 

da gestão.

ORIENTAÇÃO PARA O SERVIÇO PÚBLICO - PUBLIC SERVICE 
ORIENTATION



OBJETIVOS

•“FAZER O QUE DEVE SER FEITO”
•Fusão de idéias de gestão dos setores públicos e privados
•Redução do déficit institucional (O QUE e não COMO)
•Foco no cidadãos (conotação coletiva)
•Descentralização como forma de participação dos cidadãos.
•Ênfase no desenvolvimento da aprendizagem social

ORIENTAÇÃO PARA O SERVIÇO PÚBLICO - PUBLIC 
SERVICE ORIENTATION



§
GERENCIALISMO 

PURO
Foco na economia &

eficiência
“fazer mais com 

menos”

Contribuintes

CONSUMERISMO

Foco na eficácia & 
qualidade

“fazer melhor”

Clientes

PUBLIC SERVICE 
ORIENTED

Foco na equidade &
accountability 

“fazer o que deve ser 
feito”

Cidadãos

adaptado de Abruccio

OS MODELOS DA NAP



n Integralidade: inclui 
judiciário e legislativo

n Transparência: abertura 
na ação pública 

n Competição: ênfase na 
livre concorrência

n Equidade: distribuição de 
renda e combate a pobreza

n Eficiência: redução de 
custos

n Eficácia: foco nos resultados
n Participação: ampliar 

presença dos cidadãos nas 
políticas

n Subsidiariedade: não fazer o 
que puder ser feito 
localmente

n Igualdade de gênero: 
participação igualitária de 
homens e mulheres

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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MODERNIZAÇÃO
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NAP. ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO BRASIL

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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NAP. ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO 
BRASIL
MODELO BRASILEIRO. Sofreu influência de dois movimentos - Nova 
Administração Pública (NAP) de origem americana e Nova Gestão 
Pública (NGP) advinda do modelo britan̂ico. 

ANTHONY GIDDENS. 1994. Conselheiro de Tony Blair (primeiro-
ministro do Reino Unido). Influenciou com a chamada da terceira via - 
“uma proposta alternativa ao neoliberalismo e à antiga social 
democracia”. A superação da crise fiscal se daria com a reforma o 
Estado, repassando as tarefas para a sociedade civil, através de 
organizações sem fins lucrativos. 

LUIZ CARLOS BRESSER-PEREIRA. 1995. Reforma gerencial do 
Estado no Brasil. Criação do Ministério da Administração Federal e 
Reforma do Estado (MARE). Publicação do Plano Diretor da Reforma 
do Estado (PDRAE). Emenda 19 (aprovada pelo Congresso Nacional). 
Posteriormente, atribuição passou para Ministério do Planejamento e 
Gestão, abrindo espaço para que estados e municípios pudessem 
também a fazer suas próprias reformas.



PDRAE. Redimensionou o Estado, a sua crise e as formas de resolução da 
crise estabelecendo a setorização. Segue conceitos provenientes da Nova 
Administração Pública. Dividiu o aparelho do Estado em quatro setores: 
NÚCLEO ESTRATÉGICO - poder legislativo, judiciário, ministério público e 
executivo;
ATIVIDADES EXCLUSIVAS - serviços que compete só́ ao Estado a 
realizar – previdência, controle do meio ambiente etc); 
SERVIÇOS NÃO EXCLUSIVOS - Estado atua simultaneamente com 
organizações públicas não-estatais e privadas, como universidades, 
hospitais etc); 
PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA O MERCADO - lucro.

NAP. ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO BRASIL

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
101



NAP. ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO BRASIL

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO. Primeiro mandato. Estruturação 
de uma nova arquitetura organizacional – agências reguladoras, 
executivas e organizações sociais; instrumentos gerenciais inovadores 
como contratos de gestão, programas de inovação e de qualidade da 
administração pública. 
Segundo mandato. Extinção do MARE. Ajuste fiscal. Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) que entrou em vigor em 2000 
estabelecendo normas de finanças públicas, como limites no 
endividamento dos gastos com funcionalismo público e um maior rigor 
na execução do orçamento. 
Articulado conjuntamente com o Programa Nacional de Desestatização 
(PND) e o Plano Real.  O Plano Real buscou estabilidade econômica 
com ajuste fiscal, privatização dos bancos estaduais, criação da Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000. 

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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NAP. ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO BRASIL

GOVERNO LULA. 2003-2006 e 2007-2010. Em linhas
gerais, resgatou o Estado de bem estar social e realizou
avanços na reforma de 1995. Em especial, buscou:
integração entre programas governamentais e avaliação
do desempenho administrativo; melhoria da performance
dos serviços públicos através da inovação gerencial;
estruturação do executivo federal, com realização de
concursos públicos, valorização do servidor, qualidade de
vida no trabalho, novas concepções institucionais,
integração entre planejamento e orçamento, accountability.

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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Formas de propriedade Formas de administração
Instituições

Estatal Pública 
não-estatal

Privada Burocrática Gerencial

At
iv

id
ad

es
 e

xc
lu

si
va

s
do

 E
st

ad
o

NÚCLEO 
ESTRATÉGICO 
(congresso, tribunais 
superiores,presidência, 
cúpula dos ministérios)

Secretarias 
formuladoras 
de políticas 
públicas.
Contratos de 
gestão.

AGÊNCIAS
Polícia,
regulamentação, 
fiscalização, fomento 
da área social e 
científica, seguridade 
social.

Agências 
executivas e 
reguladoras.

SERVIÇOS NÃO-
EXCLUSIVOS
Escolas, hospitais, 
centros de pesquisa, 
museus.

Organizações 
sociais.

PRODUÇÃO PARA O 
MERCADO
Empresas

Empresas 
privadas

Publicização

Privatização

NAP. ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO NO BRASIL
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REFORMAS NOS GOVERNOS ESTADUAIS. As reformas estaduais dividiram-
se também em duas etapas: uma de ajuste fiscal e outra de mudança
institucional. Nesta última: a carreira profissional de gestor público tal como já
existia no Governo Federal; os Centros de Atendimento Integrado ao Cidadão
– Bahia (SAC) e São Paulo (Poupatempo); o Governo Eletrônico (e-Gov) nas
Compras Governamentais (pregão eletrônico); a escolas de governo estaduais,
com programas de capacitação; a gestão por resultados com a
contratualização, tais como as experiências dos contratos de gestão de
hospitais com as Organizações Sociais; a qualificação dos Gestores e
Dirigentes Públicos por meio de acordo de metas e resultados.
ESTADOS COM NÍVEIS ALTOS DE INOVAÇÕES GERENCIAIS. Minas Gerais, 
Espírito Santo, Pernambuco, Bahia, Ceará e São Paulo. Melhoria da gestão 
transversal às agendas políticas. Logram bons resultados e certo grau de 
integração entre as diversas políticas públicas. 
ESTADOS COM NÍVEIS MODERADOS DE INOVAÇÕES GERENCIAIS.
Paraná, Rio Grande do Norte, Moto Grosso, Rio Grande do Sul e Rio de 
Janeiro. Iniciativas como o controle de gastos capacitação de servidores, 
profissionalização das compras, adoção de soluções de TI, são 
implementadas, mas são pontuais e não se encontram articuladas com as 
demais políticas públicas;
ESTADOS COM REDUZIDO GRAU DE INOVAÇÕES GERENCIAIS. Roraima, 
Alagoas, Piauí, Santa Catarina, Tocantins, Maranhão e Amapá. Apenas 
iniciativas isoladas de melhoria da gestão pública, voltadas para o controle de 
gastos, além da  criação de Centrais de Atendimento aos Cidadãos.
***Araújo, M. A. D. (2010) Novas formas alternativas de prestação de serviços. In: Conselho Nacional 
de Secretários de Estado da Administração. (Org.). Avanços e Perspectivas da Gestão Pública nos 
Estados II. v. , p. 107-138.
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OBSTÁCULOS. A “Reforma Bresser”, não logrou êxito em todo o seu intento,
sobretudo no que se refere à entrega ao terceiro setor dos serviços públicos.

Elementos assumidos na cultura do setor público brasileiro federal e estadual:
nova política de RH - profissionalização e capacitação; eliminação de
privilégios e redução de custos com pessoal; simplificação das compras e
terceirização; uso intenso da TI; ênfase na transparência.

Emenda Constitucional nº 19/1998, ainda não regulamentada pode reintroduzir
a discussão sobre a gestão pública brasileira que o PDRAE iniciou, essa sim
com muito êxito.

Propagação do gerencialismo, que terminou sendo assumida na agenda dos
estados brasileiros.

Dificuldades e barreiras nos estados no avanço da melhoria do setor público
ainda relacionadas à cultura política local

Rezende, Flavio. Por que Falham as Reformas Administrativas? São Paulo: Fundação Getúlio Vargas, 2004, 132 p.
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ACCOUNTABILITY. JÁ PODEMOS TRADUZI-LA AO PORTUGUÊS?

n Fenômeno que ocorre em sociedades com avançado estágio 
democrático.

n DEFINIÇÃO. Prestação de contas. O poder público é accountable
se a sociedade tem como saber sobre aqueles que estão ou não 
estão atuando na defesa dos interesses públicos e podem lhes 
aplicar as sanções apropriadas.

n ORIGEM. Na cultura anglo-saxônica. No Brasil.
n Já podemos traduzir o termo ao português?  Cenário da prestação 

de contas no país.

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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ACCOUNTABILITY
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Construção de modelos flexíveis no contexto 
das organizações públicas

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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NOVOS FORMATOS E FLEXIBILIDADE ORGANIZACIONAL. 

Estrutura organizacional mecanicista versus orgânica 

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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Variáveis Organizações 
mecanicistas

Organizações 
orgânicas

Estrutura 
organizacional

Burocracia Adhocracia

Desenho dos 
cargos

Estáveis, 
fragmentados, 
especializados

Mutáveis

Processo de 
decisões

Centralizado Descentralizado

Comunicações Mais verticais Mais horizontais
Confiabilidade Nas regras 

formais
Nas pessoas

Ambiente externo Estável Instável
Fonte: Adaptado de Burns & Stalker (1961) 



VERTENTE SOCIETAL
Nova relação Estado-sociedade, com maior envolvimento da
população na definição da agenda política, e, consequentemente, um
maior controle social sobre as ações estatais e a legitimação da
sociedade.
Enseja criação de condições sociais e de arranjos institucionais que 
estimulem diálogo e solução conjunta de problemas. 
O uso de novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) pode 
contribuir fortemente para potencializar a participação dos cidadãos na 
sociedade.
Possibilidades:  fóruns temáticos, conselhos gestores de políticas 
públicas, conselhos de órgãos e de administrações públicas, 
planejamento via orçamento participativo etc.

Prof. Dr. Kleverton M. Carvalho
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O ESTADO EM REDE

A construção de uma rede interna ao Estado – entre os diferentes 
níveis e esferas de governo – com ênfase na descentralização, 
redistribuindo recursos, competências e poder para as esferas 
subnacionais, tornando possível a proximidade do cidadão com a 
figura do poder público.
As distintas instâncias governamentais se convertem em elos de uma 
rede e passam a tomar decisões coordenadas, o que torna as 
intervenções mais eficazes.
As ações do governo e de seus diferentes níveis e esferas passam a 
ser integradas também com as diferentes entidades e a sociedade 
civil.
O Estado substitui então o modelo de provedor exclusivo e de executor 
por um modelo de coordenador e fiscalizador de serviços, sendo as 
responsabilidades executadas de modo descentralizado, incluindo 
também parcerias e alianças com empresas privadas e com a 
sociedade civil.



Fonte:	MARTINS;	MARINI	apud	CONACI

ESTADO

INICIATIVA 
PRIVADA

Políticos e
burocratas

Investidores e
empreendedores

INTERESSE 
PÚBLICO

Esferas de poder 
institucionalizadas

BENS 
PÚBLICOS

BENS 
PRIVADOS

F e e d b a c k  

V I S Ã O  C O N T E M P O R Â N E A

IDEIAS-CHAVE. Transformação,	complexidade
– O	Estado-Rede	&	a	Nova	Administração	Para	o	Desenvolvimento

TERCEIRO 
SETOR

Cidadãos 
organizados

Ator 
1

Ator 
n

Ator 
4

Ator 
3

Ator 
2
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n Preâmbulo
q Trajetórias de reformas da AP no Brasil
q Complementaridade (Sec. XIX, XX e XXI)
q Do protagonismo federal ao “equilíbrio federativo” (Agenda Federativa)
q Relevância (GP nas Agendas...)

n Emergência de um novo contexto: tempos de governança
q Transformação, complexidade
q O Estado-Rede & a Nova Administração Para o Desenvolvimento
q Problemas destacados

n Um modelo referencial: a cadeia de governança
q Valor público
q Desempenho
q Qualidade institucional
q Relacionamento & colaboração

VALOR	PÚBLICO

DESEMPENHO

RELACIONAMENTO	E	COLABORAÇÃO

QUALIDADE E 
CAPACIDADE

INSTITUCIONAL

Fonte: MARTINS; MARINI apud CONACI
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ENFOQUE SISTÊMICO 
Sistema é um conjunto de componentes que se relacionam (interagem) 
para atingir objetivos, transformando, sob restrições e oportunidades, 
entradas em saídas”. 
Do conceito de sistema, decorre uma compreensão bastante ampla e 
envolvente do conceito de “enfoque sistêmico”, que consiste em 
considerar uma realidade contendo várias características, 
propriedades ou atributos, que ultrapassam a visão mecânica de 
funcionamento de uma organização (ou seja, de uma visão linear, 
segmentada, fixa), e mesmo a visão orgânica (aberta, relacionada, 
flexível).
CARACTERÍSTICAS. É adaptativo, flexível, multidimensional, com 
partes recursivas e autônomas.
EXPERIÊNCIAS. Consórcios intermunicipais, programa ”Médico da 
família”.



INOVAÇÃO E DESIGN THINKING



…..no Setor Público

Burocrático…

Gerencial… 

em rede …



Burocrático:
• legalidade
• foco em regras e 

procedimentos
impessoalidade

• hierarquia
• formalização

……..

insulamento burocrático e 
clientelismo

aversão ao
risco

desconfiança

INOVAÇÃO E DESIGN THINKING

Fonte: Adaptado do Ministério do Planejamento – Brasil (2016)



MODELO BUROCRÁTICO

• Foco no resultado sem
flexibilidade

• Problemas de mensuração

• dificuldade de relacionar a 
gestão por resultados com 
os instrumentos cotidianos de 
administração (orçmento, 
pessoal, compras etc.)

Ausência de 
avaliação com base 

em evidências

Fonte: Adaptado do Ministério do Planejamento – Brasil (2016)
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em rede 

• Modelos rígidos x pluralismo
institucional

(diversos tipos de parceiros e 
graus de comprometimento) 

• Padronização x diversidade

Escuta com colaboração

“Parcerias” com 
aprendizado
Diversidade / 
intersetorialidade

Fonte: Adaptado do Ministério do Planejamento – Brasil (2016)

INOVAÇÃO E DESIGN THINKING



inovação

metodologias
colaborativas

design thinking

design de serviços

foco (no) do cidadão

Fonte: Adaptado do Ministério do Planejamento – Brasil (2016)
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inovação

metodologias
colaborativas

design thinking

design de serviços

foco (no) do cidadão

Fonte: Gregório 
(2015)

aversão ao
risco

desconfiança

Ausência de 
avaliação com base 

em evidências

Escuta sem colaboração

“Parcerias” sem 
aprendizado
Federação sem 
diversidade

Fonte: Adaptado do Ministério do Planejamento – Brasil (2016)
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prototipagem
teste

foco do cidadão

monitoramento 
intensivo e 

avaliação com base 
em evidências

gestão de 
risco

marco normativo

parcerias flexíveis

Colaboração, co-desenho, 
co-implementação

desconfiança
transparência

Fonte: Adaptado do Ministério do Planejamento – Brasil (2016)

INOVAÇÃO E DESIGN THINKING
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