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RESUMO 
 

A partir da década de 80, com o desenvolvimento tecnológico, a globalização e em 

um contexto de demandas cada vez mais urgente, surge um movimento 

internacional de modernização as estruturas Estatais.  Sendo impulsionado pela 

vitória de governos conservadores na Inglaterra e nos EUA, este discurso 

reformador somente chega ao Brasil na década de 1990, no governo de Fernando 

Henrique Cardoso. Assim, tendo em vista o recente movimento dos estados no 

sentido de implementar esta agenda reformadora em suas estruturas esta pesquisa 

visou compreender os elementos que possibilitaram a tentativa de modernização da 

estrutura administrativa do estado do Piauí em 2003, tendo em vista a trajetória 

político-administrativa na qual o estado estava inserido. Buscando esclarecer o 

problema aqui estudado, por meio de um estudo de caso realizou-se uma pesquisa 

descritiva e exploratória, utilizando-se como técnica de coleta de dados a pesquisa 

documental e a realização de entrevistas semi-estruturadas. Como lente de análise 

para este estudo utilizou-se o neo-institucionalismo histórico e sociológico, por meio 

dos quais se buscou identificar o momento crítico em que se deu a Reforma 

Administrativa do Piauí, processo de ruptura com a trajetória político-administrativa 

que anteriormente vinha sendo seguida, e os mecanismos isomórficos que 

possibilitaram que este discurso reformador chega-se até este estado, mecanismos 

que possibilitam a homogeneização do campo organizacional. Em linhas gerais 

conclui-se que a busca por novos padrões de comportamento e novas tecnologias 

de gestão por parte dos governos estaduais brasileiros se dá devido ao contexto de 

crise fiscal no qual estavam inseridos os estados, o que os obrigava a buscar 

modelos alternativos de gestão. O processo de difusão da agenda da Nova Gestão 

Pública para os estados tornou-se possível, dentre outros fatores, devido ao novo 

cenário no qual estava inserido o sistema federativo brasileiro na segunda metade 

dá década de 1990, caracterizado por uma maior articulação horizontal entre os 

estados, onde por meio dos mecanismos isomórficos de mudança institucional 

tornou-se possível a absorção por parte dos estados do discurso reformador da 

década de 1990. Contudo, devido às especificidades de cada região as experiências 

estaduais se deram de forma desigual. No caso do Piauí a Reforma Administrativa 

somente tornou-se possível devido ao rearranjo das forças políticas no estado e aos 
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mecanismos isomórficos de mudança institucional, que permitiram que, em 2003, o 

Governo do estado absorvesse o discurso reformador. 

 

Palavras-chaves: Reforma Administrativa. Modernização do Estado. Piauí. Neo-

institucionalismo.  
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ABSTRACT 

 

From the 1980s, with technological development, globalization, and in a context of 

increasingly urgent demands, there is an international movement to modernize the 

state structures. Being driven by the victory of conservative governments in Britain 

and the U.S., this speech reform comes only to Brazil in the 1990s, the government 

of Fernando Henrique Cardoso. Thus, in view of the recent movement of states to 

implement this reform agenda in their structures this research was to identify the 

elements that made it possible to attempt to modernize the administrative structure of 

the state of Piauí in 2003, in view of the political and administrative career in which 

the state was entered. Seeking to clarify the problem studied here, through a case 

study carried out a descriptive and exploratory, using a technique of gathering data to 

document research and interviews semi-structured. As the lens of analysis for this 

study used the neo-historical and sociological institutionalism, through which it 

sought to identify the critical moment in which they gave the Administrative Reform of 

Piaui, the process of breaking with the political and administrative career that 

previously had being followed, and the isomorphic mechanisms that enabled this 

speech reform comes up to this state, mechanisms that allow the homogenization of 

the organizational field. In general it appears that the search for new patterns and 

new technologies for management by the states in Brazil is due to the context of 

fiscal crisis in which the states were entered, forcing them to seek alternative models 

of management . The process of diffusion of New Public Management agenda for the 

states became possible, among other factors, due to the new scenario in which was 

inserted into the Brazilian federal system in the second half of the 1990s, 

characterized by a greater articulation between the horizontalstates, where through 

the mechanisms of isomorphic institutional change was made possible by the 

absorption of the speech states reformer of the 1990s. However, due to the 

specificities of each region is given the experiences state unevenly. In the case of 

Piauí Administrative Reform only became possible due to the rearrangement of 

political forces in the state and the mechanisms of isomorphic institutional change, 

which allowed, in 2003, the state government to absorb the speech reformer.  

 

Keywords: Administrative Reform. Modernization of the State. Piaui. Neo-

intitutionalism.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas décadas de 80 e 90, verificava-se no cenário internacional um movimento 

de modernização do estado que pretendia aumentar a efetividade da ação estatal. 

Um dos principais fatores que contribuiu para tanto, foi a baixa capacidade 

adaptativa do Estado, pois com a globalização e os avanços tecnológicos surgiram 

novas demandas que exigiam uma estrutura estatal mais dinâmica. O Estado 

passara então, de agente do desenvolvimento para seu próprio obstáculo 

(BRESSER-PEREIRA, 1998b). 

A incompatibilidade da estrutura administrativa do Estado em relação ao 

contexto no qual estava inserida foi em sua maior parte influenciada pelas mudanças 

ocorridas no pós-guerra. A partir das décadas de 40 e 50, devido aos dois conflitos 

mundiais, o Estado incorpora a função de garantir condições mínimas às classes 

menos favorecidas e mais afetadas pelos saldos negativos deste período (MENY; 

THOENIG, 1992). Essa nova postura causou a conseqüente ampliação da estrutura 

burocrática elevando os gastos públicos e reduzindo a flexibilidade administrativa. 

Assim, com o avanço do desenvolvimento tecnológico, da globalização, e com 

demandas cada vez mais urgentes, em um novo contexto caracterizado pela 

formação de blocos econômicos, pela superação das barreiras geográficas, pela 

redução dos custos e aumento na velocidade das transações (GAETANI, 1998; 

SOUZA; ARAÚJO, 2003), segundo Osborne e Gaebler (1994 apud ABRUCIO, 

1997), seria necessário “reinventar o governo”, inserindo-lhe novos conceitos e 

práticas, para que este pudesse se adequar às novas dinâmicas sociais. 

Este movimento de modernização surge a partir da vitória de governos 

conservadores na Inglaterra e nos EUA, nas décadas de 70 e 80 com Margaret 

Thatcher e Ronald Reagan respectivamente, sendo aplicado no Brasil a partir da 

década de 90, no governo de Fernando Henrique Cardoso. No caso brasileiro, essa 

tentativa foi liderada pelo MARE (Ministério da Administração e da Reforma do 

Estado), tendo como principal representante o ex-ministro Bresser-Pereira. 

A reforma brasileira, assim como nos demais países, buscou consolidar 

conceitos como cidadania, responsabilização e democracia. Para tanto, o governo 

brasileiro contou com ferramentas informacionais (Governo eletrônico), uma 

reestruturação do sistema de controle de gastos públicos, uma revisão do quadro de 

pessoal do serviço público (capacitação, regime de trabalho e etc.) e uma 
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reestruturação de sua estrutura burocrática (tentou-se redefinir o papel do Estado 

através da publicização de algumas de suas atividades). 

No entanto, o processo de reforma brasileiro concentrou-se ao âmbito federal, 

discutindo apenas superficialmente as questões dos entes federados sub-nacionais 

(MARE, 1995). Isto ocorreu tanto por conta do baixo grau de coordenação 

federativa, quanto devido à orientação básica da Nova Gestão Pública de que seria 

impossível reinventar o governo de baixo para cima devido ao seu tamanho, sendo 

aconselhável que a reforma fosse implementada a nível federal, acreditando que ela 

irradiaria naturalmente para os estados (seguindo o modelo bottom-up). 

Contudo, Bresser-Pereira, seu precursor, na tentativa de intensificar tanto a 

relação entre os estados como a relação destes com o Governo Federal envolveu o 

CONSAD (Conselho Nacional de Secretário de Estado da Administração) nas 

discussões sobre a reforma do aparelho estatal (SANO, 2008), possibilitando que 

alguns aspectos da proposta de reforma pudessem ser trabalhados nos entes sub-

federados, o que levou alguns estados a se inserirem neste movimento.  

O caso de Minas Gerais, com o “Choque de Gestão”, foi um dos mais 

emblemáticos, no entanto, sua reforma só veio a ocorrer nos anos 2000, devido 

dentre outros motivos, aos diferentes processos de formação social dos estados 

brasileiros. Conseqüência deste fato foi a verificação tardia, por parte de alguns 

estados, da necessidade de uma reforma administrativa que os possibilitasse uma 

maior governança. Como exemplo de implementação de reformas administrativas 

tardias tem-se o caso do Piauí, que será estudado neste trabalho. 

O Piauí, assim como os demais estados do nordeste, ainda possuía até 2003 

uma forte herança clientelista e patrimonialista, potencializada pelo baixo grau de 

profissionalização de suas burocracias. Este estado possui alguns dos piores 

indicadores do Nordeste, fato este agravado pela baixa atividade econômica da 

região. Os principais fatores que contribuem para tal situação são: os períodos 

prolongados de estiagem e o baixo índice de acumulação de capital decorrente de 

uma baixa atividade econômica. 

Assim, em 2003, com a posse do novo governador Wellington Dias, o estado 

do Piauí inicia um processo de reforma administrativa através da lei complementar 

nº 28/2003 e demais legislações complementares, que dispunham sobre a 

organização das entidades e órgãos da administração pública estadual, buscando 
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através de um aumento de eficiência da burocracia pública, trabalhar com mais 

efetividade os problemas específicos do estado. 

Segundo Bresser-Pereira (1998), o surgimento da Reforma Gerencial no 

último quartel do século XX esta associada à emergência de um novo tipo de direito 

de cidadania: os direitos republicanos.  

Além dos direitos civis que surgem no século XVIII, dos direitos políticos no 

século XIX e dos direitos sociais difundidos a partir das experiências socialistas da 

segunda metade do século XIX, os direitos republicanos, definidos como “o direito 

que cada cidadão tem de que o patrimônio público seja utilizado para fins públicos 

ao invés de ser capturado por interesses privados” (BRESSER-PEREIRA, 1998, p. 

81), surgem a partir da década de 70 relacionados ao processo de democratização 

que se tornou dominante em todo o mundo.   

A democracia consolida-se como regime político somente no século XX 

quando além de tornar-se viável, revela-se como um regime político mais estável. 

Mesmo em países como a Grã-Bretanha, os Estados Unidos e a França, mais 

avançados politicamente, este regime só se tornou dominante no século XX, pois 

nestas nações apenas alguns grupos sociais tinham direitos de cidadania 

(burguesia), além de caracterizarem-se como democracias censitárias e masculinas. 

(BRESSER-PEREIRA, 1998).   

Nesse contexto de consolidação democrática e influenciado pelo pensamento 

neoliberal, para garantir os direitos à cidadania, dividiu as atividades estatais em 

atividades exclusivas, atividades não-exclusivas e atividades de mercado. O Estado 

passou a delegar a responsabilidade de execução e controle de determinadas 

políticas públicas para outros atores públicos, o que só foi possível devido à 

condição de liberdade política em que se encontrava a sociedade naquele momento.  

Assim, a reforma administrativa do Estado do século XX só faz sentido 

quando implementada em uma estrutura democrática, pois além do aparecimento de 

outros atores, inclusive dos próprios cidadãos, na execução das políticas públicas, 

ela também se fundamenta na existência de algum tipo de democracia participativa, 

tendo em vista a necessidade de um controle social e da constituição de quase-

mercados. (BRESSER-PEREIRA, 1998, 2009). 

Contudo, é de suma importância constatar que estas reformas que vinham se 

dando nos estados se deparavam com contextos altamente antidemocráticos, onde 

existia uma grande confusão entre o público e o privado. Segundo Abrucio (1999), 
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após a Constituição de 1988 o sistema federativo brasileiro passa a caracterizar-se 

por ser um federalismo estadualista e predatório, devido à ausência de um plano 

nacional de desenvolvimento e do padrão de competição não-cooperativo existente 

entre os estados. O modelo administrativo patrimonialista que prevalecia nos 

governos estaduais segundo MARE (1995) e Abrucio (1999) caracterizava-se por 

uma baixa capacidade administrativa, forte ausência de mecanismos de controle, 

baixa eficiência na gestão dos recursos públicos, altos níveis de corrupção, o Estado 

colocando-se como parte da propriedade privada de seus governantes. 

Portanto, tendo em vista o caráter republicano e democrático deste 

movimento reformador, como, neste contexto rotulado como uma cultura 

patrimonialista, clientelista, com um latifúndio atrasado, basicamente agrário, ocorre 

uma reforma gerencial, que necessitava, portanto, de ambientes favoráveis ao seu 

desenvolvimento, isto é, de ambientes democráticos? Por que esta reforma emerge? 

Quais os elementos ou como esses elementos levaram à reforma Wellington Dias? 

Com isso, diante desta incompreensão o presente estudo se propõe a 

investigar “Como foi possível ocorrer a tentativa de implementação de uma 

reforma administrativa pautada na agenda da New Public Manegement no 

estado do Piauí em 2003, tendo em vista a trajetória político-administrativa do 

estado?” 

Utilizou-se como lente de análise para este caso a abordagem neo-

institucional histórica e a sociológica. Por meio da primeira lente de análise buscou-

se identificar e caracterizar o momento crítico em que houve a mudança nos 

padrões de comportamento dos atores responsáveis pela gestão da estrutura 

pública piauiense. Já através da segunda lente de análise, procurou-se identificar os 

mecanismos isomórficos que influenciaram o processo de implementação da 

tentativa de modernização administrativa implementada no Piauí. 

Assim, o presente estudo tem como objetivos: 

 

 Objetivo geral:  

o Compreender os elementos que possibilitaram a tentativa de 

modernização da estrutura administrativa do estado do Piauí em 

2003, tendo em vista a trajetória político-administrativa na qual o 

estado estava inserido. 
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 Objetivos específicos: 

o Caracterizar a trajetória político-administrativa do estado do 

Piauí anterior à reforma administrativa de 2003; 

o Analisar o momento crítico identificando os elementos 

conjunturais que influenciaram a decisão de tentar implementar 

uma reforma administrativa no Piauí em 2003; 

o Identificar os mecanismos isomórficos que influenciaram a 

decisão de tentar implementar uma reforma administrativa no 

Piauí em 2003; 

o Descrever em que consistiu a proposta reformadora no estado 

do Piauí iniciada em 2003. 

O Piauí, não muito diferente do quadro geral da região nordeste, se enquadra 

entre os estados que possuem os piores indicadores do país. Possui “uma taxa de 

pobreza populacional da ordem de 59,8%, levando-se em consideração uma linha 

de pobreza de R$ 65,00/mês” (PIAUÍ, 2003, p.8), o que está diretamente ligado aos 

baixos índices de escolaridade, que chegam à média de 3,2 anos de estudo. Esse 

quadro em partes se explica por cerca de 50 % da população piauiense 

economicamente ativa sobreviver da atividade rural, em um contexto de baixa 

produtividade e baixa renda. (PIAUÍ, 2003) 

Outro problema da região são os períodos prolongados de estiagem, que 

dificultam a principal atividade econômica de quase metade da população 

economicamente ativa, a agropecuária de caráter familiar. Este problema ao longo 

da história do nordeste foi tratado com certo descaso pelo governo federal, de tal 

forma que antes da criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – 

SUDENE esta região era considerada apenas como fonte de despesas devido às 

políticas emergenciais que eram implementadas com o objetivo de reduzir os danos 

causados pelas secas rigorosas. 

Outro ponto que também contribuiu para a atual situação de atraso do estado 

foi a ausência de uma elite local politicamente relevante a nível nacional. Isto 

impossibilitou a introdução de investimentos no Piauí devido ao baixo poder de 

barganha de seu quadro político, diferente do que ocorreu em estados como Bahia, 

Pernambuco e Ceará, com será apresentado no decorrer deste trabalho. 

Esses foram alguns dos elementos que contribuíram para a formação do 

estado piauiense. Constituído em um contexto de baixa atividade econômica, onde, 
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até 2003, a principal fonte de receita do estado era o Fundo de Participação dos 

Estados (FPE); de um grande volume de gastos públicos, principalmente com 

quadro de pessoal; e de grande defasagem entre a qualificação dos funcionários e 

as novas demandas, que requerem novas habilidades; o aparelho administrativo do 

Piauí constituiu-se historicamente com uma baixa capacidade gerencial.  

Contudo, mesmo diante deste quadro de atraso econômico e social, e da 

situação em que se encontrava a estrutura administrativa do estado do Piauí, em 

2003 tem inicia neste estado um movimento no sentido de implementar uma política 

de modernização das estruturas públicas. Até este ano ainda se podia perceber no 

Piauí traços de um sistema político bastante atrasado, com características 

marcadamente antidemocráticas. Apesar de se perceber certo atraso quando 

comparado com outros estados brasileiros, no que se refere à implementação de 

uma tentativa de modernização das estruturas públicas é de grande importância 

compreender os elementos que tornaram possível a implementação desta nova 

pauta na agenda política do Piauí, tendo em vista a trajetória político-administrativa 

em que se encontrava o estado até o ano de 2002.  

A relevância social da temática encontra-se na necessidade de desenvolver 

estruturas públicas capazes de combater os problemas sociais fortemente presentes 

na estrutura social deste estado. É de suma importância analisar os fatores que 

influenciaram o processo de formulação e implementação da Reforma Administrativa 

proposta pelo governo de Wellington Dias, tendo em vista seu objetivo de permitir ao 

estado uma maior capacidade de enfrentara realidade social vivenciada pelo Piauí. 

A relevância teórica do tema proposto constitui-se na descrição de como vem 

se dando as reformas administrativas a nível estadual (Estão em consonância com a 

política nacional de reforma de 95? Qual o impacto dos traços culturais sobre o 

processo de reforma? Como os atores políticos se comportam diante de um 

processo de reforma, que tende a mudar as relações de poder existentes?). Faz-se 

necessário compreender as condições que permitem o surgimento desses novos 

padrões de comportamento dentro dos estados, tendo em vista o cenário 

administrativo em que está inserida uma parcela significativa dos estados brasileiros. 

Este trabalho justifica-se teoricamente por propor uma discussão que minimamente 

permita uma melhor compreensão destas novas práticas de gestão por todo o país. 

 É importante citar que este tema foi escolhido pelo autor devido à sua 

naturalidade, piauiense, que o motiva a, através de seus conhecimentos, ajudar a 
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construir um estado que possibilite um melhor exercício da cidadania, buscando 

assim uma mudança política, econômica e social do Piauí. Outro fator, tão 

importante quanto o primeiro, que o levou à escolha deste tema foi sua 

inconformidade com a ênfase dada pela ciência administrativa aos aspectos 

referentes às organizações de mercado, esquecendo as organizações de cunho 

social e público. 

Assim, este estudo representa uma importante oportunidade de se entender 

melhor as dinâmicas de reforma a nível estadual, possibilitando aos atores políticos 

responsáveis pela gestão do estado do Piauí refletirem a respeito do processo de 

modernização de sua estrutura burocrática. 

Esta dissertação é composta por oito capítulos. Este capítulo, o primeiro, 

buscou introduzir a problemática e os objetivos desta pesquisa; o segundo 

apresenta os aspectos metodológicos deste trabalho; o terceiro capítulo trata do 

neo-institucionalismo histórico e sociológico; o quarto posiciona o estudo no contexto 

da Nova Gestão Pública, apresentando seus aspectos conceituais; o quinto 

apresenta as principais características da Reforma Administrativa do Governo 

Federal nos anos 90; o sexto capítulo descreve como se deu a transferência do 

discurso reformador do âmbito federal para o estadual; o sétimo apresenta e analisa 

o caso do Governo do estado do Piauí; e o oitavo capítulo apresenta as conclusões 

deste estudo. 
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2 ELEMENTOS DE MÉTODO E DE PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 

No sentido de atender aos objetivos pretendidos por esta pesquisa, realizou- 

se uma pesquisa exploratória e descritiva, tendo em vista a pequena quantidade de 

estudos acadêmicos a respeito do caso a ser analisado. Neste estudo de caso 

utilizou-se fundamentalmente da pesquisa documental como técnica de coleta de 

dados, complementada por entrevistas semi-estruturadas que buscavam apontar 

possíveis caminhos para coletas e análises de informações de cunho mais subjetivo. 

O recorte temporal analisado neste estudo se refere ao período compreendido entre 

o inicio do ano de 2002 e o final de 2003, isso devido ao início e consolidação da 

crise política que se instala no estado em 2002, e à conseqüente posse de 

Wellington Dias (PT) como governador do Piauí e implementação de uma tentativa 

de reforma administrativa do estado em 2003.  

No que se refere à estrutura analítica desta pesquisa optou-se pela 

elaboração prévia das categorias analíticas a partir da abordagem neo-institucional. 

Apesar desta abordagem está claramente subdividida em três correntes teóricas 

(escolha racional, histórica e sociológica), para efeitos deste estudo utilizou-se como 

estrutura teórico-metodológica a combinação entre a perspectiva neo-institucional 

histórica e sociológica. Buscou-se com isso identificar os elementos que 

caracterizaram o momento em que se deu a mudança nos padrões de 

comportamento dos atores responsáveis pela gestão da “coisa pública” no Piauí 

(momento crítico), e os mecanismos que possibilitaram a absorção por parte das 

estruturas públicas piauienses do discurso reformador introduzido no Brasil da 

década de 90 (isomorfismo).  

Esta relação teórica, que será mais bem apresentada a seguir, juntamente 

com as categorias analíticas, inova no sentido de combinar duas perspectivas 

teóricas muitas vezes concorrentes para esclarecer um dado problema de pesquisa. 

 

2.1 Neo-institucionalismo: As abordagens históricas e sociológicas. 

 

O neo-institucionalismo é uma corrente teórica relativamente nova que surge 

na segunda metade do século XX (HALL; TAYLOR, 2003; PERES, 2008), 

desenvolvendo-se como reação às perspectivas behavioristas, também conhecidas 

como paradigma comportamentalista como sugere Peres (2008). Segundo este 
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autor, a crítica ao comportamentalismo, de um lado, surgiu devido às suas 

insuficiências analíticas referentes ao contexto institucional da esfera estritamente 

política, e, de outro, recaiu sobre as perdas de foco e de especificidade analítica 

devido ao seu ecletismo.  

Assim, tomando por fundamento a crítica a este paradigma surge o 

paradigma “pós-comportamentalista”, atualmente conhecido como neo-

institucionalismo. De acordo com Peres (2008) o ponto de partida desta nova 

corrente se deve a dois processos: o primeiro voltado “ao problema da tomada de 

decisões em um contexto de escolhas coletivas” (p.61) e o segundo, “às 

conseqüências teóricas e metodológicas que tal controvérsia produziu nos estudos 

do congresso norte-americano a partir dos anos de 1950-1960” (p.61). Segundo o 

autor, o comportamentalismo econômico baseado no modelo da “escolha racional” 

individual não conseguia elucidar determinadas questões de cunho político, nem do 

ponto de vista teórico, nem do ponto de vista empírico. O autor também destaca a 

percepção das instituições políticas como variável fundamental na garantia da 

estabilidade das decisões no Congresso norte-americano. 

Em suma, de acordo com Peres (2008), o neo-institucionalismo está pautado 

na concepção de que as instituições, de alguma maneira influenciam o 

comportamento dos indivíduos. Segundo Norgaard, “os institucionalistas rejeitam a 

proposição de que um conjunto de características comportamentais e 

sociopsicológicas seja suficiente para explicar a ação individual e a ação coletiva” 

(1996, p. 152 apud PERES, 2008). Assim, Peres (2008) afirma que variações quanto 

ao desenho constitucional e quanto às formas de interação econômica produzem 

resultados políticos diversos. 

Gonzalez (2009) fortalece este argumento ao perceber as instituições como 

construção humana e como resultado das ações individuais guiadas pelas forças 

institucionais por eles interpretadas, um processo simultaneamente estruturado e 

estruturante, fruto de interpretações e subjetividades humanas. 

Ao contrário do que pensou Weber e seus seguidores que percebiam as 

estruturas burocráticas como produto de um esforço de elaboração de estruturas 

eficazes, destinadas a cumprir tarefas formais (tinha como foco a racionalidade e a 

eficácia), os neo-institucionalistas passaram a considerar a influência de outros 

fatores para explicar o surgimento e as mudanças institucionais, tais como questões 

contextuais, históricas e subjetivas. (HALL; TAYLOR, 2003) 
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Peres (2008) aponta outra diferença entre o que passou a ser chamado de 

antigo institucionalismo e o neo-institucionalismo. Segundo o autor, diferentemente 

da primeira abordagem, que se caracterizava por ser centrada em análises 

especulativas, descritivas e formalistas, a segunda se caracteriza pelo rigor 

metodológico e a orientação empírica herdada do paradigma comportamentalista. 

Como observaram Théret (2003) e Peres (2008), esta nova corrente pode ser 

encontrada orientando análises tanto na Ciência Política como em Economia e em 

Sociologia. Théret (2003) aponta ainda a existência de uma subdivisão metodológica 

dentro do neo-institucionalismo em cada uma dessas três áreas.  Seu estudo se 

fundamenta no trabalho de Hall e Taylor (2003), que, como aponta Andrews (2005), 

evidenciou na abordagem política a subdivisão em três tipos de enfoques para o 

neo-institucionalismo: o institucionalismo histórico, o da escolha racional e o 

sociológico. Segundo Théret (2003), esses três métodos podem ser percebidos em 

cada uma das três áreas com suas peculiaridades específicas. 

Visto isso, com o objetivo de apresentar alguns dos pressupostos teórico-

metodológicos que serão utilizados nesta pesquisa, se faz necessário descrever as 

principais elementos que caracterizam o neo-institucionalismo histórico e 

sociológico, para a partir deles destacar alguns dos elementos que irão contribuir 

para esclarecer o problema de pesquisa proposto neste estudo. 

 

2.1.1 Institucionalismo histórico 

 

Apesar de seu constructo teórico desenvolver-se como uma alternativa a 

analise da vida política em termos de grupos e ao estrutural-funcionalismo, foi 

desses dois métodos que o institucionalismo histórico retirou duas das suas 

principais concepções. Do primeiro, retirou a idéia da centralidade dos conflitos entre 

grupos rivais na vida política, buscando explicar a distribuição desigual do poder e 

de recursos. E do segundo, o pressuposto de que a comunidade política é composta 

por um sistema global de parte que interagem, porém, diferentemente dos estruturo - 

funcionalistas, consideravam que a organização institucional da comunidade política 

ou a economia política era o principal fator a estruturar o comportamento político e a 

estruturar resultados distintos. (THÉRET, 2003; HALL; TAYLOR, 2003)  

As teorias neomarxistas também tiveram forte influência sobre o neo-

institucionalismo histórico ao longo dos anos 70. A partir de então estes teóricos 
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passaram a buscar entender como as instituições sociais e políticas podiam 

influenciar as interações sociais de cada país, sendo fundamental para tanto a 

mudança de concepção do conceito de Estado, passando a ser considerado “... um 

complexo de instituições capaz de estruturar a natureza e os resultados dos conflitos 

entre os grupos” (p. 197), alertando os teóricos desta escola para outras questões. 

(HALL; TAYLOR, 2003). 

Segundo Théret (2003) e Hall e Taylor (2003), quatro características 

principais diferenciam este método dos outros dois apresentados anteriormente. A 

primeira delas é a relação entre instituição e comportamento individual, que é 

analisada pelos neo-institucionalistas por duas perspectivas: a “calculadora” e a 

“cultural”. Cada uma explica o fato de as instituições se perpetuarem durante o 

tempo de uma forma diferente: “calculadora” - “... quanto mais uma instituição 

contribui para resolver dilemas relativos à ação coletiva, ou quanto mais ela torna 

possíveis os ganhos resultantes de trocas, mais ela será robusta” (HALL; TAYLOR, 

2003, p.198); e “cultural” - “... explica a persistência das instituições ao enfatizar que 

muitas das convenções ligadas às instituições sociais não podem ser o objeto 

explícito de decisões individuais” (HALL; TAYLOR, 2003, p.198). 

A segunda característica está relacionada ao fato dos institucionalistas 

históricos centralizarem suas análises nas assimetrias de poder, pois ao invés de 

basear seus estudos na liberdade dos indivíduos de firmar contratos, fundamentam-

se na proposição de que as instituições conferem a certos indivíduos ou grupos 

acesso desproporcional à tomada de decisão. (THÉRET, 2003; HALL; TAYLOR, 

2003). 

Outro elemento que o diferencia dos outros métodos é a sua estrita 

vinculação à noção de desenvolvimento histórico, defensores de uma causalidade 

social dependente da trajetória percorrida, path dependency (HALL; TAYLOR, 2003; 

FERNADES, 2002). Julgam que as forças que influenciam determinado fenômeno 

se modificam segundo as propriedades do contexto. Essas propriedades são 

características institucionais herdadas do passado. Nesse sentido esses teóricos 

distinguem no fluxo de eventos históricos momentos que condicionam as tomadas 

de decisões posteriores, traçando assim uma nova trajetória, são conhecidos como 

“memento ou situações críticas”. (HALL; TAYLOR, 2003). 

A última característica que diferencia este método dos outros dois é a atenção 

dada à relação entre as instituições e as idéias ou crenças. Buscam identificar uma 
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cadeia causal de acontecimentos, isto é, não consideram as instituições como único 

fator que influencia a vida política, por exemplo, consideram também os 

desenvolvimentos socioeconômicos e a difusão das idéias. (HALL; TAYLOR, 2003). 

Em suma estes teóricos “mostraram-se não raro atentos às relações entre as 

instituições e as idéias ou as crenças” (HALL; TAYLOR, 2003, p. 201), relacionando 

a aspectos subjetivos da vida humana. 

Como se pode observar, apesar de diferenciar-se dos demais métodos este 

se assemelha em partes ao institucionalismo da escolha racional, pois ambos dão 

forte ênfase na tomada de decisão.  Para Kaufman (1998), os pesquisadores 

que trabalham com o institucionalismo da escolha racional focam freqüentemente 

nas escolhas políticas estratégicas dos líderes partidários, legisladores e chefes de 

governos eleitos.  

O institucionalismo da escolha racional surge de algumas anomalias na 

verificação dos postulados clássicos da escola da escolha racional no contexto do 

Congresso dos Estados Unidos, paralelamente ao institucionalismo histórico. (HALL; 

TAYLOR, 2003) 

Segundo Kaufman (1998, p. 56) “... uma das premissas básicas da 

perspectiva da escolha racional é que as organizações burocráticas existentes 

refletem as preferências de políticos poderosos que se beneficiam do controle sobre 

contratações e financiamentos”. De acordo com Théret (2003), sob este ponto de 

vista, as instituições têm como objetivo reduzir as incertezas a respeito de como será 

a ação dos outros indivíduos. Assim, pode se observar que esta corrente teórica 

está relacionada à explicação de que os arranjos institucionais se justificam a partir 

do modo com o qual eles minimizam os custos de transação, de produção e de 

influência em um determinado contexto. 

Contudo, é importante ressaltar que, segundo Hall e Taylor (2003), esta 

abordagem tem uma capacidade explicativa reduzida, devido ser uma abordagem 

demasiadamente “funcionalista”, pela tentativa de enxergar a eficiência real, devido 

ao seu caráter “voluntarista”, a explicar a origem de uma organização pelos efeitos 

da sua existência, à capacidade de exatidão dos seus postulados e de explicação 

dos seus modelos.  

“Em contrapartida, o institucionalismo histórico e o sociológico tratam de 

maneira inteiramente diferente da explicação da origem e da mudança das 

instituições” (HALL; TAYLOR, 2003, p. 217). Théret (2003) corrobora com este 
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pensamento ao afirmar que “o institucionalismo histórico e o neo-institucionalismo 

sociológico reencontram-se na sua crítica comum ao institucionalismo da escolha 

racional” (p.230). 

 

2.1.2 O institucionalismo sociológico 

 

O institucionalismo sociológico surge ao mesmo período que o 

institucionalismo histórico e da escola da escolha racional, quando, no fim dos anos 

70, um conjunto de sociólogos questionaram “a distinção tradicional entre a esfera 

do mundo social, vista como o reflexo de uma racionalidade abstrata de fins e meios 

(de tipo burocrático) e as esferas influenciadas por um conjunto variado de práticas 

associadas à cultura.” (HALL; TAYLOR, 2003, p. 207). 

Esses teóricos afirmavam que as estruturas institucionais utilizadas pelas 

organizações modernas não se explicavam por serem as mais eficientes no que se 

refere às tarefas, como sugere a idéia de uma racionalidade transcendente. 

Segundo eles esses arranjos deveriam ser considerados como aspectos culturais 

compatíveis com os mitos e cerimônias de cada sociedade. Assim, as práticas 

seriam incorporadas às organizações obedecendo aos mesmos procedimentos que 

dão origem à cultura de forma genérica. (HALL; TAYLOR, 2003) 

O neo-institucionalismo sociológico busca entender por que as organizações 

adotam determinado conjunto de formas, procedimentos ou símbolos institucionais, 

bem como a difusão dessas práticas, rompendo a dicotomia conceitual que opõe 

“instituições” e “cultura” (HALL; TAYLOR, 2003). Théret (2003) percebe os 

problemas da coordenação da ação humana a partir de dispositivos cognitivos 

centrais às organizações, marginalizando os conflitos de interesse e as lutas 

políticas. 

Sob esta perspectiva o comportamento humano está estritamente relacionado 

aos padrões estruturados de cognição, que servem de filtros através dos quais 

interpretam a realidade e criam as preferências que irão guiar suas condutas nas 

situações cotidianas (KAUFMAN, 1998; CORAIOLA; MACHADO-DA-SILVA, 2008). 

 Hall e Taylor (2003) observam que esta abordagem se diferencia das outras 

duas variedades de “neo-institucionalismo”, primeiramente, por definir instituição de 

forma mais ampla, envolvendo além das regras, procedimentos e normas formais; os 

sistemas simbólicos, os esquemas cognitivos e os modelos formais que guiam a 
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ação humana, tendo como conseqüência a interpenetração dos conceitos de 

instituição e cultura, passando a ser sinônimos.  

Outra característica que a diferencia das demais abordagens é a perspectiva 

de análise da relação instituição e ação individual, pois busca compreender como as 

instituições influenciam o comportamento dos atores tendo em vista fornecerem 

estruturas cognitivas indispensáveis à ação (“dimensão cognitiva”). Segundo esta 

perspectiva as organizações passam a influenciar o imaginário dos atores, 

exercendo influência sobre o que se pode imaginar fazer em um dado contexto, 

sobre suas preferências. Enfatizam assim a natureza altamente interativa da relação 

entre instituição e ação individual, de modo que à medida que o indivíduo utiliza os 

arranjos institucionais em um dado contexto, simultaneamente os confecciona. É 

importante ressaltar que em nenhum momento esses os defensores desta 

abordagem sugerem que o indivíduo não seja dotado de racionalidade, o que eles 

afirmam é que o que se considera como “ação racional” é ele próprio um objeto 

socialmente construído. (HALL; TAYLOR, 2003) 

A última distinção entre esta corrente neo-institucional e as demais pode ser 

observada na explicação para o surgimento e modificação das estruturas 

institucionais. Para os neo-institucionalistas sociológicos as organizações 

incorporam determinadas formas e práticas organizacionais mais por busca de 

legitimidade social que por aumento de eficiência. Assim, esta abordagem busca 

saber o que confere “legitimidade” a certos arranjos institucionais ao invés de outros. 

Os institucionalistas esclarecem este fenômeno através de três fatores principais: a 

imposição de determinadas práticas pelo Estado moderno, a influência da 

autoridade cultural de algumas comunidades profissionais devido à crescente 

profissionalização de um grande número de atividades e a processos de discussão 

de problemas comuns entre atores e uma dada rede, que se dá em diversos foros. 

(HALL; TAYLOR, 2003) 

Tendo em vista estes pressupostos, Dimaggio e Powell (2007) observam que 

o surgimento e estruturação de um campo organizacional é resultado de um 

conjunto diverso de organizações, mas que tão logo um determinado campo se 

estabeleça as organizações que o compõe e as novas tendem a se homogeneizar. 

Segundo os autores o conceito de isomorfismo é o que melhor capta este processo. 

Para tanto seguem a descrição de isomorfismo dada por Hawley (1968), como um 

conjunto de forças restritivas que forçam determinada unidade populacional a se 
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assemelhar a outras que sofrem a influência de um mesmo conjunto de condições 

ambientais. (DIMAGGIO; POWELL, 2007) 

Fundamentados no conceito de Meyer e Rowam (1977), afirmam que existem 

dois tipos de isomorfismo: o competitivo e o institucional. Dimaggio e Powell (2007) 

focam seus estudos no isomorfismo institucional, pois acreditam que as 

organizações não competem apenas por recursos, mas também por poder político e 

legitimação institucional. Eles levantam três mecanismos de mudança isomórfica 

institucional que serão discutidos posteriormente: o isomorfismo coercitivo, o 

mimético e o normativo. 

 

2.1.3 Momento crítico e isomorfismo 

 

Tendo em vista a fragilidade teórica apontada por Hall e Taylor (2003) e por 

Théret (2003) presente na abordagem neo-institucional da escolha racional e por 

buscar entender como se estruturou e quais fatores influenciaram o processo de 

reforma administrativa iniciado no Piauí no ano de 2003, esta pesquisa terá como 

seu eixo analítico as abordagens neo-institucionalistas histórica e sociológica. 

 

2.1.3.1 Momento crítico 

 

No que se refere ao neo-institucionalismo histórico, buscar-se-á entender 

como se caracterizou os momentos que desencadearam as tentativas de mudanças 

referente à maneira de conduzir a máquina pública a nível nacional e estadual (o 

caso Piauí) através do conceito de momento crítico, fortemente associado à noção 

de dependência de trajetória (path dependency), uma concepção particular do 

conceito de desenvolvimento histórico segundo Hall e Taylor (2003). 

De acordo com Lipset e Rokkan (1967 apud FERNANDES, 2010), o conceito 

de momento crítico está relacionado à idéia de escolhas crucias e seus legados, 

tendo seu foco nas circunstâncias decisivas na vida política que caracterizam 

transições que irão direcionar as mudanças, moldando a política durante anos. 

Segundo Fernandes (2010) o momento crítico inicia um processo que deixa legados 

que levam os políticos a tomarem decisões sucessivas no decorrer do tempo, a fim 

de produzi-los. Momentos críticos podem ser entendidos como períodos de 

mudanças significativas que variam de acordo como o contexto no qual está inserido 
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dependendo dos legados distintos resultantes das rotas estabelecidas em cada 

situação analisada (COLLIER; COLLIER, 1991). 

Como se pode observar, o conceito de momento crítico está estritamente 

relacionado ao de dependência de trajetória, pois a trajetória traçada e que vem 

sendo seguida foi construída anteriormente em um dado momento histórico. Ao 

definir path dependency, Fernandes (2010) evidencia esta questão: “em momentos 

críticos no desenvolvimento de um país (ou de outra unidade de análise), 

estabelecem-se trajetórias amplas que são difíceis de reverter, mas dentro das quais 

existirão novos pontos de escolha para mudança mais adiante.” (p. 4) 

Apesar da pesquisa realizada por Lipset e Rokkan (1967) trabalhar o conceito 

de momento crítico é somente nos estudos de Collier e Collier (1991) que esta 

noção torna-se sistematicamente definida. Os autores analisam as diferentes formas 

de legalização e institucionalização do movimento sindical na América Latina que 

surge no início do século XX. Para dar conta de esclarecer a problemática por eles 

estudada, Collier e Collier (1991) levantam cinco elementos que compõe a definição 

de momento crítico como pode ser percebido na figura a seguir. 

 

FIGURA 1 – Estrutura do Momento Crítico 

 

Fonte: Collier e Collier, 1991 

 

Buscando uma melhor compreensão do conceito de momento crítico se faz 

necessário descrever cada um desses elementos (COLLIER; COLLIER, 1991): 

1. Condições Antecedentes: São as condições antecedentes sobre o qual 

o momento crítico e o legado são avaliados.  Busca-se através deste 
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verificar se a trajetória seguida pelo fenômeno está relacionada à trilha 

iniciada a partir do momento crítico ou a condições anteriores a este. 

2. Crise: É uma situação posterior às condições antecedentes que 

desencadeia o momento crítico, onde há um rearranjo das forças 

políticas e sociais. 

3. Legado: É o resultado das decisões tomadas inicialmente que iniciam 

um caminho político econômico. Este elemento é composto por três 

componentes: a) Mecanismos de produção – São os mecanismos que 

moldam o momento crítico; b) Mecanismo de reprodução – São os 

processos e decisões político-institucionais que perpetuam o legado; e 

c) Estabilidade de atributos centrais – São os atributos básicos 

produzidos como um resultado do momento crítico. 

4. Explicações Rivais Envolvendo “Causas Constantes – Verificar se as 

causas que contribuem para a estabilidade do legado, não são produto 

do próprio momento crítico, pois uma causa constante opera ano após 

ano com resultados que revelam relativa continuidade. 

5. Fim do Legado? – É o ponto que caracteriza o fim do fenômeno de 

interesse, contudo o fim do legado pode não ser encontrado, pois a 

pesquisa pode estar sendo realizada com o fenômeno em andamento. 

Através deste conceito buscou-se entender como foi possível surgir uma 

proposta de reforma gerencial em um contexto marcadamente estruturado por uma 

cultura patrimonialista, clientelista, no Piauí; quais elementos e como esses 

elementos levaram a Reforma Wellington Dias; procurou-se entender como as 

relações entre os elementos característicos do momento crítico no ano de 2003 no 

Piauí, permitiram a busca de uma reforma gerencial na estrutura pública piauiense. 

Antes disso, buscou-se também compreender o momento em que os estados 

absorvem o discurso reformador. 

 

 

2.1.3.2 Isomorfismo  

 

Já no que diz respeito ao neo-institucionalismo sociológico, dar-se-á ênfase 

ao conceito de isomorfismo institucional e aos três mecanismos de mudança 

isomórfica institucional, tendo em vista que o Estado não está inserido em um 
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campo caracterizado pela competição livre e aberta, não sendo adequado aplicar-lhe 

o conceito de isomorfismo competitivo. 

 O argumento central dessa corrente é que “as organizações não competem 

apenas pelos recursos e consumidores, mas por poder político e legitimação 

institucional, por ajustamento social bem como econômico.” (DIMAGGIO; POWELL, 

2007, p. 121). Essa afirmação pode ser melhor entendida quando se observa a 

análise de Meyer e Rowan (1977) de que a eficiência não é o critério mais relevante 

para a permanência das estruturas organizacionais modernas, mas sim a busca de 

legitimidade; o que justifica a existência de determinadas estruturas organizacionais 

inadequadas a seu contexto. Assim, para Machado-Da-Silva e Fonseca (1993) o que 

permite que determinadas organizações sobrevivam, é o alinhamento aos 

direcionamentos coletivos compartilhados, o que resulta em atingimento dos 

objetivos traçados e num bom funcionamento organizacional (SERRALHEIRO; 

ROSSETO, 2004). Segundo Rossetto e Rossetto (2005), as decisões estratégicas 

são influenciadas por uma inércia ambiental devido à manutenção dos padrões em 

busca de legitimidade. 

Assim, Machado-Da-Silva e Gonçalves (1996) ressaltam que para uma dada 

estrutura difundir-se e ser adotada por uma determinada organização, não se faz 

necessário apenas que outras organizações já a tenha testado para que esta possa 

ter um parâmetro de avaliação do custo/benefício, mas também serão importantes 

as condições de dependência e de incerteza do ambiente no qual está inserida. 

Como observa Rossetto e Rossetto (2005, p. 6), “O que leva as organizações 

a assumirem esta postura isomórfica em relação às organizações líderes no seu 

ambiente específico é o fato delas buscarem uma autodefesa em relação aos 

problemas que não conseguem resolver com idéias criadas por elas próprias.” 

Outro fator que estimula práticas isomórficas no que se refere às estruturas 

organizacionais é a tentativa de aumentar sua capacidade de se relacionar no 

campo organizacional1 no qual estão inseridas, melhorando sua assegurando seu 

desenvolvimento, por meio do aumento de sua capacidade de conseguir recursos e 

de adotar possíveis inovações. (GONZALEZ, 2009). 

Em suma, a grande contribuição do neo-institucionalismo para a teoria 

                                                 
1
  Segundo Dimaggio e Powell (2007), um campo organizacional é composto por “... organizações que, em seu 

conjunto, constituem uma área de reconhecida de vida organizacional.” 
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organizacional foi enfatizar a importância da variável ambiental, analisando a 

legitimidade e o isomorfismo como elementos que contribuem para a sobrevivência 

das organizações (PERROW, 1986 apud MACHADO-DA-SILVA; FONSECA; 

CRUBELLATE, 2005). Segundo Gonzalez, “Uma das grandes contribuições do novo 

institucionalismo sociológico está no entendimento de como se configura o 

isomorfismo entre as organizações.” (2009, p.36). 

Retomando o conceito de Hawley (1968) anteriormente apresentado, esse 

processo isomórfico se constitui como um conjunto de forças que torna as estruturas 

organizacionais de um dado campo organizacional homogêneas. Dimaggio e Powell 

(2007) identificaram três mecanismos por meio dos quais ocorre a mudança 

isomórfica institucional. 

O primeiro deles, o isomorfismo coercitivo, é resultado da dependência e das 

expectativas culturais que determinadas organizações exercem sobre outras, isto é, 

são forças formais e informais que algumas organizações exercem sobre outras 

influenciado suas estruturas organizacionais. Está pressão pode ser observada de 

diversas formas: como força, persuasão, convite para associar-se ou de formas mais 

sutis. (DIMAGGIO; POWELL, 2007)  

Apesar desse tipo de mudança organizacional, através de procedimentos 

padronizados e de regras e estruturas legitimadas, ser mais comumente identificado 

na esfera governamental, também pode ser percebida na iniciativa privada. 

Enquanto no primeiro caso regulamentações ambientais, requisitos legais do fisco, 

legislações voltadas a atender às minorias, dentre outras, influenciam o 

comportamento e as estruturas das organizações afetadas pelo campo de atuação 

de tais medidas; no segundo caso, à medida que determinadas empresas se 

expandem e aumentam em tamanho e escopo, e conseqüentemente sua influência, 

apesar de não ser necessária, as organizações subsidiárias adotam mecanismos e 

estruturas padronizados para determinadas atividades (DIMAGGIO; POWELL, 

2007). Desta forma, segundo Meyer e Rowan (1977), à medida que o Estado e 

outras grandes organizações racionalizadas se expandem, aumenta a influência de 

regras institucionalizadas e legitimadas sobre as estruturas organizacionais, o que 

permite transparecer que a homogeneização de um dado campo organizacional está 

intimamente relacionada com as relações de autoridade. 

O segundo mecanismo de mudança isomórfica institucional é o isomorfismo 

mimético. Caracteriza-se como processo de mudança institucional no qual as 
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organizações se espelham em outras devido ao grau de incerteza simbólica 

ambiental e a incompreensões tecnológicas. As organizações se utilizam da 

modelagem (técnica que consiste em implantar modelos bem-sucedidos em outras 

organizações) para lidar com essas situações. Esses modelos podem ser difundidos 

de modo não intencional, de modo indireto, ou de forma explícita. No primeiro caso 

essa difusão se dá por meio de transferência ou rotação de funcionários, já no 

segundo ocorre através de firmas de consultoria ou associações. (DIMAGGIO; 

POWELL, 2007) 

Segundo Dimaggio e Powell (2007), por meio desse processo de mudança as 

empresas tendem a espelhar-se em modelos de organizações mais antigas e que 

julgam como mais legitimas ou bem-sucedidas, e quanto maior a população de 

pessoas empregadas ou a quantidade de consumidores de uma dada organização, 

maiores são as pressões exercidas sobre ela para que utilize modelos e processos 

utilizados por outras organizações. 

O último mecanismo de mudança isomórfica institucional refere-se às 

pressões normativas. Este provém da idéia de profissionalização, que Dimaggio e 

Powell (2007, p. 125) interpretam “como uma luta coletiva dos membros de uma 

ocupação para definir as condições e os métodos de seu trabalho, para controlar a 

„produção dos produtores‟ e para estabelecer uma base e legitimação cognitivas 

para sua autonomia ocupacional.” 

O desenvolvimento da sociedade moderna fez crescer algumas profissões, 

com destaque aos profissionais organizacionais (gestores e os funcionários 

especializados em grandes organizações). Assim, esses profissionais passam a 

assumir grande importância no que se refere à homogeneização das estruturas 

organizacionais. Este afirmação refere-se ao fato de que a educação formal se apóia 

numa base cognitiva produzida por especialistas universitários, e que o crescimento 

e elaboração das redes profissionais que perpassam as organizações contribuem 

para a difusão de modelos estruturais. (DIMAGGIO; POWELL, 2007) 

Neste processo são de grande importância dois momentos, a seleção de 

pessoal e a socialização no local de trabalho.  No primeiro momento, por exemplo, 

percebe-se a contribuição para práticas isomórficas quando os executivos e 

funcionários-chave de um dado campo organizacional procedem das mesmas 

universidades; quando há rotatividade de gestores de organizações “bem-

sucedidas”, passando a ocupar cargos importantes em outras organizações que 
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compartilham das mesmas condições ambientais, dentre outras situações. Já no 

segundo momento, a socialização atua como força isomórfica quando as 

organizações em determinado campo são semelhantes, pois além de reforçarem as 

estruturas existentes, a conduta destes profissionais estará condicionada a práticas 

já legitimadas no grupo. (DIMAGGIO; POWELL, 2007) 

Visto isso, no trecho transcrito abaixo, Gonzalez (2009), analisando os 

trabalhos de vários autores neo-institucionalistas, afirma que estes três mecanismos 

não estão diretamente relacionados à idéia de eficiência, mas sim à legitimação 

organizacional. 

 
A interferência de cada um desses mecanismos institucionais na 
delimitação da estratégia organizacional pode ocorrer a despeito de 
qualquer acréscimo na eficiência. O isomorfismo é vantajoso para as 
organizações, pois a similaridade facilita as transações inter-
organizacionais e favorece o seu funcionamento interno pela 
incorporação de regras socialmente aceitas. Ao demonstrar que atua 
de acordo com normas coletivamente compartilhadas, a organização 
pode ganhar reconhecimento externo e assegurar o seu 
desenvolvimento, construindo melhores oportunidades de expansão 
por meio da maximização da sua capacidade de obtenção de 
recursos e de adoção de possíveis inovações. (GONZALEZ, 2009, 
p.38) 

 
Após identificar esses três mecanismos de mudança institucional isomórfica 

Dimaggio e Powell (2007) apresentam alguns indicadores preditivos de mudança 

isomórfica com o objetivo de tentar prever quais campos organizacionais serão mais 

homogêneos em estrutura, processo e comportamento. Esses indicadores estão 

didaticamente organizados no quadro a seguir: 

 

QUADRO 1 - Indicadores Preditivos de Mudança Isomórfica. 

 

 

INDICADORES 
PREDITIVOS EM NÍVEL 

ORGANIZACIONAL 

INDICADORES 
PREDITIVOS EM NÍVEL DE 

CAMPO 

Isomorfismo 
coercitivo 

Hipótese 1 - Quanto 
maior a dependência de uma 
organização com relação à 
outra, mais ela se assemelhará 
a essa organização em 
estrutura, ambiente e foco 
comportamental. 

Hipótese 1 - Quanto mais 
um campo organizacional 
depender de uma única fonte 
(ou de várias fontes 
semelhantes) de fornecimento 
de recursos vitais, tanto maior 
será o nível de isomorfismo.   
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Hipótese 2 - Quanto mais 
centralizado for o fornecimento 
de recursos da organização A, 
tanto mais a organização A se 
transformará isomorficamente, 
para se assemelhar às 
organizações de cujos recursos 
ela depende. 

Hipótese 2 - Quanto mais 
as organizações transacionam 
com órgãos do Estado, tanto 
maior será a extensão do 
isomorfismo no campo como 
um todo. 

Isomorfismo 
mimético 

Hipótese 3- Quanto mais 
incerta for a relação entre meios 
e fins, tanto maior será a 
chance de a organização 
moldar-se às organizações que 
ela considera bem-sucedida. 

Hipótese 3 - Quanto 
menor for o número de modelos 
organizacionais alternativos 
visíveis num campo, tanto mais 
rápido será o ritmo de 
isomorfismo nesse campo. 

Hipótese 4 - Quanto mais 
ambíguas forem as metas de 
uma organização, mas ela se 
moldará de acordo com as 
organizações que ela julgar 
bem-sucedidas. 

Hipótese 4 - Quanto mais 
incertas forem as tecnologias 
ou ambíguas as metas, dentro 
de um campo, tanto maior será 
o ritmo de mudança isomórfica. 

Isomorfismo 
normativo 

Hipótese 5 - Quanto 
maior for a confiança em 
credenciais acadêmicas para a 
escolha do pessoal gerencial e 
funcional, tanto maior será a 
chance de a organização  se 
tornar semelhante às outras de 
seu campo. 

Hipótese 5 - Quanto 
maior for o grau de 
profissionalização em um 
campo, tanto maior será a 
quantidade de mudança 
isomórfica institucional. 

Hipótese 6 - Quanto mais 
os gestores organizacionais 
participarem de associações 
comerciais e profissionais, mais 
provável será que sua 
organização se assemelhará às 
outras organizações de seu 
campo. 

Hipótese 6 - Quanto 
maior for o grau de estruturação 
de um campo, tanto maior será 
o grau de isomorfia. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Por fim, Machado-Da-Silva e Gonçalves (1998) afirmam que o peso 

específico de cada um desses mecanismos dependerá do contexto de cada 

sociedade. Sugere por exemplo, que os mecanismos miméticos e normativos são 

mais fácil mente encontrados em sociedades com forte tradição democrática e com 

alto nível de competição na oferta de bens e serviços, e que os coercitivos têm 

especial destaque em sociedades de forte tradição patrimonialistas, como no caso 

do Brasil. 
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3 A REFORMA NOS ESTADOS: Momento crítico e Isomorfismo. 

 

Para que se possa entender os elementos que marcam a proposta de reforma 

gerencial no estado do Piauí, se faz necessário compreender antes os fatores que 

caracterizam o momento em que os governos subnacionais brasileiros passam a 

direcionar suas estruturas rumo a este modelo, e os mecanismos utilizados para 

tanto. Isso porque não se pode deixar de considerar que além das variáveis 

específicas observáveis em cada caso devido à ausência de um componente 

particular para os governos estaduais no processo de reforma implementado a nível 

nacional (SANO, 2008), existe uma série de outros fatores, comuns aos demais 

estados, que também exercem influência sobre o caso. 

Objetivando então uma melhor compreensão da temática, a pesquisa separa 

a análise em duas dimensões: uma que se refere a esses aspectos mais comuns 

aos estados, que explicam a introdução desta discussão na agenda dos governos 

estaduais, e outra que busca compreender as especificidades do caso estudado, 

analisando pontos mais específicos. 

Assim, tendo em vista a estrutura analítica apresentada e a importância 

destes aspectos comuns à maior parte dos estados, esta seção busca através da 

combinação dos conceitos de momento crítico e isomorfismo explicar os elementos 

que permitiram a apropriação, pelos estados sub-nacionais, da proposta 

reformadora implementada no Brasil na década de 1990. Inicialmente, explica-se 

através das categorias extraídas do conceito de momento crítico, o contexto em que 

se deu a ruptura com a trajetória político-administrativa observada nos estados até o 

final da década de 1990. Em seguida, identificam-se por meio das categorias 

analíticas originárias do conceito de isomorfismo, os mecanismos que possibilitaram 

a transferência deste discurso reformador para os estado durante este processo de 

mudança de trajetória. 
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3.1 O Momento Crítico do Processo de Reformas Administrativas nos Estados 

 

3.1.1 As condições antecedentes: Um contexto de Centralização 

Administrativa 

 

O primeiro passo rumo ao entendimento deste processo é entender qual a 

importância que os estados sub-nacionais assumiam no sistema federativo brasileiro 

no período que antecede a mudança que possibilitou surgir um novo padrão de 

comportamento dos atores envolvidos com a “coisa pública” a partir da década de 

1990. Necessita-se portanto, compreender o contexto no qual estavam inseridos os 

governos estaduais, como se caracterizavam as dinâmicas administrativas dentro 

das estruturas burocráticas dos estados, para a partir daí identificar o momento de 

ruptura com os padrões comportamentais anteriores. 

Neste sentido, Souza (2005), ao analisar os dispositivos constitucionais que 

caracterizam a história constitucional brasileira, buscando entender como funciona o 

federalismo brasileiro, evidencia que apesar de algumas variações, no Brasil, a 

formação do sistema federativo assume uma postura marcadamente centralizadora 

e isolada. Segundo a autora, apenas com a constituição de 1988 é que se colocam 

as condições para uma mudança deste cenário.  

A autora afirma ainda que, devido ao seu caráter centralizador, o sistema 

federativo brasileiro historicamente resignou pouca margem de manobra para 

atividades específicas dos estados, apesar de se perceber algum avanço no sentido 

contrário a partir da redemocratização do país. Somando-se a pouca importância 

assumida pelos estados, no que se refere à implementação das políticas, a escassa 

existência de mecanismos de coordenação e cooperação federativa, percebe-se que 

o período anterior à redemocratização do Brasil pouco estimulou a modernização 

das estruturas administrativas estaduais. 

Segundo Bresser-Pereira (2008), o golpe militar de 1964 inicia no Brasil um 

período marcado por uma forte centralização político-administrativa. Graef (2010) 

lembra que tal centralização ocasionou tamanha perca de espaço e de autonomia 

para os estados que até mesmos seus governadores passaram a ser designados 

pelo governo federal. Ressalta ainda que, no Brasil, a expansão da estrutura 

administrativa do Executivo Federal está relacionada à transferência de 

competências dos estados para o governo federal.   
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Ao tentar traçar um mapa sintético das questões que envolvem a reforma do 

Estado nos governos estaduais, Abrucio (1999) aponta a permanência de dois 

dilemas básicos no que se refere às relações intergovernamentais: um é a 

dificuldade de sincronizar os interesses das elites locais com uma visão nacional dos 

problemas do país; e o outro é a diferença entre as estruturas e o funcionamento 

das burocracias nacionais e estaduais. 

Segundo o autor um dos maiores desafios a ser enfrentado pela burocracia 

brasileira é o fato de o modelo de administração burocrática não ter se estendido por 

todo o aparelho estatal brasileiro. Abrucio (1999) afirma que as tentativas de 

modernização das estruturas públicas brasileiras não tiveram o mesmo desempenho 

no âmbito estadual e federal, podendo ainda ser observados padrões 

patrimonialistas em grande parte dos estados e municípios, enquanto a nível federal, 

mesmo com a persistência de traços patrimonialistas, percebe-se 

predominantemente características de um Estado burocrático desde a década de 30 

com a criação do DASP.  

Esse modelo administrativo, denominado pelo Ministério da Administração 

Federal e da Reforma do Estado - MARE (1995) de Administração Pública 

Patrimonial caracterizava-se pela confusão entre público e privado, onde o Aparelho 

do Estado funcionava como uma extensão do soberano, fortemente marcado pela 

corrupção e pelo nepotismo. Contudo, o MARE (1995), ao apresentar as três formas 

de Administração Pública brasileiras, afirma ser este modelo incompatível com o 

contexto de consolidação do capitalismo e da democracia, onde a sociedade civil e o 

mercado tendem a se distinguir do Estado, característico da década de 90. 

 

 

3.1.2 A Crise: Redemocratização do país e implementação do plano Real 

 

Sano (2008) e Abrucio e Gaetani (2006) apontam dois fatos que foram 

fundamentais para a percepção pelos governos estaduais da necessidade de uma 

reforma administrativa nas burocracias estaduais. O primeiro deles foi o processo de 

redemocratização do país ocorrido em 1988.  

Segundo Abrucio e Gaetani (2006), mesmo não promovendo mudanças 

suficientes nos governos estaduais, permanecendo ainda, em muitos dos casos, um 

quadro clientelista e de burocracia defasada, o processo de redemocratização 
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possibilitou aos estados maior poder e autonomia, como por exemplo, com as 

eleições para governador em 1982 e com a aprovação da Constituição de 1988. 

Sano (2008) afirma que este período se caracterizou pelo enfraquecimento do poder 

central e fortalecimento dos governos estaduais. Para o autor, esta mudança se deu 

não apenas devido à crise fiscal e à falta de recursos que a União passou a 

enfrentar com a crise fiscal do Governo Federal, mas também pela posição opositora 

exercida pelos governadores e prefeitos ao Governo Federal. Abrucio (1999) afirma 

que os governadores constituíram-se como peça-chave no processo de 

redemocratização do país.  

Esta nova posição ocupada pelos estados no sistema federativo brasileiro 

pode ser percebida através da transferência de muitas das competências 

anteriormente centralizadas na esfera federal para os entes sub-nacionais, 

passando a ser de responsabilidade conjunta das três esferas de governo; e da 

conseqüente descentralização tributária e fiscal estabelecida na Constituição de 

1988. (SANO, 2008; ABRÚCIO, 1999). 

De acordo com Abrucio (1999), este novo cenário resultou na configuração de 

um federalismo estadualista, devido ao comportamento individualista dos 

governadores em busca não do desenvolvimento de um projeto hegemônico 

nacional, mas sim da manutenção do status quo; e predatório, resultante do padrão 

de competição não-cooperativo existente entre os estados. Entretanto o autor afirma 

ser este novo padrão federativo prejudicial à implementação da Reforma do Estado 

proposta em 1995, pois na área fiscal os estados contribuíram para a ampliação do 

déficit público, na área administrativa houve um aumento de gastos com pessoal 

sem aumento da eficiência dos seus programas sociais, nem melhora na qualidade 

da gestão, e pelo lado político a proposta de reforma vem sendo negligenciada pelos 

atores políticos e sociais. 

O outro fato que possibilitou a apropriação do discurso reformador pelos 

estados, segundo Sano (2008), Abrucio (1999) e Abrucio e Gaetani (2006), foi o 

período referente à implementação do Real, denominado pelos autores como “era 

do Real”. Os autores definem como “era do Real” todo o período de fortalecimento 

do Governo Federal, desde a indicação de Fernando Henrique Cardoso para o 

Ministério da Fazenda até o início da crise fiscal dos estados. Eles percebem essa 

mudança na relação de forças entre os governos estaduais e o Governo Federal não  

como um fenômeno isolado, mas sim como um conjunto de fatores, tais como o 



39 

 

aumento do fluxo de capital externo, o melhoramento das contas públicas federais, a 

implementação do Plano Real, dentre outros, que possibilitaram a recuperação do 

prestígio do Governo Federal e a crise dos governos sub-nacionais. 

Segundo os autores a “era do Real” marca o início da crise dos governos 

estaduais. Sano (2008) e Abrucio (1999) destacam dois grandes impactos do Plano 

Real que contribuíram para a crise fiscal dos estados. Um foi a bancarrota dos 

Bancos estaduais influenciada pela elevação da taxa de juros e pelo fim do jogo 

inflacionário, com a conseqüente privatização das instituições financeiras estaduais, 

resultando na perca de uma das principais fontes de poder dos governadores. O 

outro foi a política de centralização tributária com o aumento das alíquotas das 

contribuições sociais, aumentando os recursos disponíveis à União sem que estes 

tivessem que ser repassados aos governos estaduais (Ex.: criação da IPMF, 

posteriormente CPMF), e com a criação do Fundo Social de Emergência (FSE), 

retendo 20% dos recursos referentes ao Fundo de Participação dos governos 

estaduais na União. 

Esta situação foi agravada pela elevação do gasto com pessoal, decorrente 

do estadualismo predatório, havendo um aumento dos seus gastos de 46% (1990- 

1993) para 50,2% (1994-1995), e pelo fato de antes da crise os governos estaduais 

não terem efetuado esforços relevantes para aumentarem suas receitas (ABRÚCIO, 

1999).  

Assim, a redemocratização do país, caracterizada por um federalismo 

estadualista e predatório, juntamente com a “era do Real”, marcada pela 

centralização dos recursos nos União, foram as principais causa da crise fiscal 

enfrentada pelos governos estaduais na secunda metade da década de 90. 

 

 

3.1.3 As conseqüências da Crise: a crise fiscal dos estados e a busca por uma 

reestruturação administrativa. 

 

A crise na qual estavam inseridos os governos estaduais motivada pela 

descentralização decorrente da redemocratização do país, e intensificada com a “era 

do Real” caracterizou-se pelo grave desequilíbrio das contas públicas estaduais, 

tendo em vista a impossibilidade dos governos estaduais atenderem às novas 

competências que lhes foram atribuídas com a descentralização político-



40 

 

administrativa ocorrida com a Constituição de 1988 e a posterior política de 

centralização de recursos nos cofre da União. 

Corroborando com está afirmação, Abrucio (1999) lembra que um dos fatores 

que caracterizou a crise fiscal dos estados foi o excessivo gasto com pessoal. 

Segundo o autor ao se analisar uma série histórica longa comparando os gatos do 

Governo Federal e governos sub-nacionais, é possível perceber este fato. 

Comparada com o PIB, a média de gastos com pessoal ativo da União era de 3,4% 

de 1970-79, de 2,9% de 1980-87, tendo uma ligeira elevação no período de 1988-

94; enquanto que nos governos sub-nacionais esses índices eram crescentes, de 

3,9% do PIB em 1970-79, de 4,2% em 1980-87, e chegando a 6,5% em 1988-1994. 

O autor cita o caso de Minas Gerais como um exemplo desses exorbitantes gastos 

com pessoal, afirma que de 1994 para 1995, a folha de salários do executivo passou 

de R$27 milhões/mês para R$48 milhões/mês, passando a comprometer cerca de 

80% da receita do governo com gastos com pessoal. 

Outra característica deste período de crise foi o baixo nível de receita dos 

governos estaduais. Abrucio (1999) argumenta que apesar de ter tido um aumento 

de 36,65% na arrecadação estadual entre 1993 e 1996 proveniente do período de 

recrudescimento guerra fiscal, os governos estaduais não efetuaram nenhum 

esforço no sentido de aumentar suas receitas. Somando-se a este fato a 

centralização tributária e o fim da inflação tem-se um cenário potencializador desta 

crise. 

Este desequilíbrio toma proporções maiores quando se analisa o 

desempenho administrativo dos estados. Como levantado anteriormente, 

diferentemente da União que havia tido algum sucesso no processo de 

modernização administrativa ocorrido na década de 1930, nos estados a realidade 

era outra. O modelo administrativo que prevalecia nos governos estaduais 

(Patrimonialista segundo Bresser-Pereira (1995) e Abrucio (1999)) caracterizava-se 

por uma baixa capacidade administrativa, forte ausência de mecanismos de 

controle, baixa eficiência na gestão dos recursos públicos, altos níveis de corrupção, 

o Estado colocando-se como parte da propriedade privada de seus governantes. 

Outra característica importante deste período foi o alto grau de endividamento 

dos estados e a posterior transferência deste para o Governo Federal. Segundo 

Abrucio (1999), no período de 1993-95 as dívidas vinculadas aos Bancos estaduais 

quadruplicaram; as dívidas globais tiveram uma exorbitante elevação, de R$18 
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bilhões para R$97 bilhões no mesmo período. O autor lembra que em 1997 foram 

aprovadas cerca de “50 operações de crédito aos estados, acrescentando mais 11,7 

bilhões à dívida de 19 governos estaduais”. Os estados precisariam de um bom 

tempo para saldar suas dívidas, Abrucio (1999) apresenta uma tabela da Folha de 

São Paulo de 11/01/1998 que informa os anos de receita líquida necessários para os 

estados saldarem suas dívidas até aquele momento, no caso do Piauí seriam 

necessários 2,25 anos. 

O mais agravante é que, além do Governo Federal não exercer nenhum 

controle sobre o uso dos Bancos estaduais, as dívidas eram transferidas para a 

União por meio das transferências de recursos, buscando cobrir os déficits desses 

Bancos, e através dos programas de reestruturação dos sistemas financeiros dos 

estados, onde a União despendeu cerca de R$40 bilhões para o ajuste do sistema 

financeiro estadual, o que comprometia a política macroeconômica nacional. 

(ABRÚCIO, 1999) 

Com o agravamento da crise fiscal nos estados e o fortalecimento do Governo 

Federal a partir da “era do Real”, os estados passam a perder poder econômico e 

político, restando-lhes dois caminhos: Aceitar a ajuda da União buscando diminuir o 

endividamento ou criar novas tecnologias de gestão para racionalizar os gastos da 

máquina administrativa (SANO, 2008; ABRÚCIO; GAETANI, 2006). 

Assim, estavam dadas as condições que conduziram os estados a 

introduzirem o discurso modernizador em suas agendas políticas. Motivados pela 

necessidade de equilibrar as contas públicas devido a perca de poder político 

causada pelo cenário administrativo-econômico em que se encontravam, os 

governos estaduais tiveram que redefinir seus padrões de comportamento, inserindo 

nas Administrações Públicas estaduais uma nova forma de atuar, modernizando-as, 

na tentativa recuperar o poder político perdido nos períodos anteriores. 

 

3.1.4 A Transição 

 

Essa modernização seguiu o modelo implementado no Brasil em 1995, que 

segundo Aragão (1997) estava voltada para a busca pela eficiência do gasto público, 

a flexibilização, a orientação para clientes e resultados, a competitividade 

administrativa, dentre outras questões. Da mesma maneira que a reforma 

administrativa implementada no âmbito do Governo Federal, as reformas estaduais 
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dividiram-se em duas etapas, uma de ajuste fiscal e outra de mudança institucional 

(REZENDE, 2004), nos estados elas também podem ser facilmente percebidas. 

Assim como a nível federal inicialmente as reformas estaduais estavam 

orientadas para uma política de ajuste fiscal, focadas na reestruturação das contas 

públicas e recuperação das economias estaduais. A necessidade de equalizar as 

contas públicas explicava-se também pelas exigências feitas pelos organismos 

multilaterais ao Brasil, que almejava recursos vindos do exterior para equilibrar e 

alavancar a economia nacional, pois como dito anteriormente, o desajuste fiscal das 

economias estaduais influenciava a política macroeconômica nacional. (PAULA, 

2005b) 

Uma das principais ferramentas utilizada pelo governo federal neste sentido 

foi o Programa de Modernização das Administrações Fiscais dos Estados Brasileiros 

(PNAFE), financiado pelo BID e gerenciado pelo Governo Federal. Deste programa 

participaram 84% dos estados e destes 65% disseram que o programa foi bem 

sucedido (ABRÚCIO; GAETANI, 2006). Este, através de seus dois principais 

produtos, SINTEGRA e SIAFI, visava maximizar as receitas tributárias e reduzir a 

ineficiência na execução orçamentária e de controle. Para tanto se fez necessário 

que as administrações fazendárias superassem a defasagem tecnológica que as 

separavam dos setores mais dinâmicos da economia (PNAFE, 2006). Contudo, 

apesar de inicialmente o programa parecer apenas ser um esforço para superar o 

este fosso tecnológico, ele foi muito além disso. Configurou-se como uma tentativa 

de modernização das estruturas públicas, percebeu-se que além da implementação 

de novas tecnologias, fazia-se necessária reestruturar a gestão desses órgãos, 

desenvolver novas metodologias, mudar conceitos, desenhar novos processos de 

trabalho. Uma pesquisa feita pela Revista PNAFE É REALIDADE que buscava 

identificar quais as principais prioridades do programa, concluiu que apesar de 

aspectos relacionados à tecnologia colocarem-se como a principal prioridade, o 

equilíbrio entre os demais aspectos mostra que a modernização fazendária ia além 

da simples absorção de novas tecnologias como segue no gráfico abaixo. 
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FIGURA 2 – Unidades Coordenadoras Estaduais/UCEs: Áreas Prioritárias 

  

 PNAFE (2006) 

 

Buscando equacionar a dívida dos estados foi realizada também a 

renegociação das dívidas estaduais por meio da Lei nº 9.496. Este contrato 

objetivava dar credibilidade externa tanto para a União quanto para os governos 

estaduais, criando mecanismos de corte de repasse federais para aqueles que não 

cumprissem uma série de contrapartidas. (SANO, 2008) 

Outra importante ferramenta utilizada nesta etapa de ajuste fiscal foi a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) implementada no ano 2000, que estipulava limites 

para os gastos com o funcionalismo público e previa a suspensão de recursos 

federais caso as normas não fossem cumpridas, vinculou as despesas estaduais à 

sua capacidade de arrecadação, limitou o endividamento público e impôs punições 

para aqueles que não cumprissem, proibiu o socorro financeiro entre os níveis de 

governo (SANO, 2008). “Ela objetiva aprimorar a responsabilidade na gestão fiscal 

dos recursos públicos, por meio de ação planejada e transparente que possibilite 

prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas” 

(KHAIR, 2000, p. 13). Para tanto, paralelamente à implementação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal o Governo Federal focou em três instrumentos de gestão já 

existentes: a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a Lei Orçamentária Anual (LOA) 

e o Plano Plurianual (PPA) (KHAIR, 2000). Através do planejamento estabeleceu-se 

as regras do jogo da gestão fiscal, criando novas funções para a LDO e para a LOA 
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(KHAIR, 2000). Juntamente com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder 

Executivo nacional adotou a bandeira do PPA como projeto de desenvolvimento e 

instrumento de racionalização e melhoria da qualidade do gasto público, pois 

acreditava que os dois conjuntamente levariam a um salto na gestão pública 

(NADER, 2005; SANO, 2008). 

Já no que se refere ao processo de mudança institucional, um instrumento 

utilizado pelo Governo Federal no sentido de equacionar as contas públicas e 

modernizar as estruturas administrativas dos governos estaduais foi o Programa 

Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados 

Brasileiros e do Distrito Federal (PNAGE). Ele foi montado juntamente com o 

Programa de Modernização do Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros 

(PROMOEX), que tinha por objetivo preocupar-se com o controle externo dos governos 

estaduais (ABRÚCIO; GAETANI, 2006). Segundo Sano (2008), este programa 

começou a ser estruturado no final do segundo mandato do governo de Fernando 

Henrique Cardoso, tendo em vista que no primeiro o principal foco foi o ajuste das 

contas públicas estaduais, criando condições para a emergência deste tema. O 

PNAGE foi resultado de uma articulação entre CONSAD, Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), a Secretaria de Gestão (SEGES) do 

MPOG e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) (SANO, 2008).  

A inspiração deste programa veio das experiências dos governos estaduais 

com PNAFE. Inicialmente visava obter parte dos recursos destinados ao PNAFE 

para a modernização da administração pública, o que acabou evoluindo para a 

proposta do PNAGE (SANO, 2008).  Contudo, de acordo com Abrucio e Gaetani 

(2006), o PNAGE/PROMOEX inovou em quatro pontos: a) na ênfase dada à gestão 

pública sem desmerecer a questão fiscal; b) no amplo e prévio diagnóstico no qual 

se fundamentou; c) no fato de ter caracterizado-se como um programa a nível 

nacional de modernização da administração pública sob coordenação, e não 

imposição verticalizada, da União; e d) na rede estabelecida entre a União e os 

estados e destes entre si.  

Como apontam alguns autores, o PNAGE teve fundamental importância para 

a introdução e permanência da discussão a respeito da reforma administrativa na 

agenda política dos governos estaduais (ABRÚCIO; GAETANI, 2006; GAETANI, 

2010; ABRÚCIO, 2010; ARAÚJO; 2010). Para verificar a importância assumida por 

este programa no âmbito da reforma administrativa dos estados basta lembrar que 
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seu primeiro produto foi um diagnóstico da situação das gestões públicas estaduais, 

que teve fundamental importância na identificação dos principais problemas dos 

estados (SANO, 2008).  

Segundo apresentado anteriormente, apenas duas seriam as alternativas que 

restavam aos estados para que saíssem da crise em que se encontravam: uma seria 

aceitar a ajuda do Governo Federal e a outra seria criar novas tecnologias de 

gestão. Um fato teve importância fundamental para a viabilização desses caminhos 

alternativos, a criação do Conselho de Secretários Estaduais de Administração 

(CONSAD) em 2000, pelo Governo Federal, para atuar especialmente na discussão e 

disseminação de novos modelos de administração pública (SANO, 2008; ABRÚCIO; 

GAETANI, 2006). 

Abrucio e Gaetani (2006, p. 14), fundamentados na pesquisa PNAGE de 2004, 

asseguram que “63% dos governos estaduais afirmaram que a participação em fóruns 

federativos teve papel recente na melhoria de sua administração pública.” 

Segundo Abrucio e Gaetani (2006), Sano (2008), Cartaxo e Marini (2010) e 

Abrucio (2010), o CONSAD assumiu um papel fundamental no processo de mudança 

institucional da administração pública brasileira, pois possibilitou uma maior 

integração nacional. Faz-se importante ressaltar aqui que a própria iniciativa de 

criação desta importante ferramenta rumo à modernização administrativa dos 

estados foi proveniente dos governos estaduais, o que demonstra sua importância 

para a implementação de uma política de reforma administrativa do estado, pois 

evidencia o desejo dos governos estaduais de fortalecerem-se através da 

cooperação em prol da resolução dos problemas existentes nas administrações 

estaduais. Inicialmente, no início da década de 1990, constituiu-se como um fórum 

de Secretários, ganhando personalidade jurídica própria somente no ano de 2000 

(SANO, 2008).  

Pode-se observar a ênfase dada pelo CONSAD à integração nacional ao se 

analisar o PNAGE. Como dito anteriormente, um dos principais pontos em que o 

referido programa conseguiu avançar foi a sua abrangência nacional. Contudo este 

seu caráter nacional foi uma conseqüência direta da atuação do CONSAD, pois 

contrariamente ao Governo Federal e à organização financiadora, o BID, este 

Conselho foi contra beneficiar apenas a parcela de estados que estivessem mais 

bem preparados (SANO, 2008). 
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Abrucio e Gaetani (2006) e Sano (2008) afirmam que a migração de técnicos 

de alto escalão do Governo Federal, especialmente daquele que estiveram no 

primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), para os governos 

estaduais, juntamente com o processo de criação e implementação do PNAGE 

foram fundamentais para entender o fortalecimento do CONSAD nos anos 2000. A 

conseqüente transferência de conhecimento possibilitou aos estados com maior 

presença desses técnicos, como São Paulo e Minas Gerais, obterem avanços 

significativos na direção da agenda definida pela Nova Gestão Pública (NGP) 

(ABRÚCIO; GAETANI, 2006). Também permitiu a estados que até então tinham 

pouco contato com essas idéias serem beneficiados com os trabalhos de consultoria 

desses especialistas muito vinculados à Era Bresser (ABRÚCIO; GAETANI, 2006). 

Essa transferência de conhecimento tornou ainda mais urgente a necessidade de 

intensificar a coordenação e cooperação federativa em prol da agenda da NGP. 

Apesar das ferramentas supracitadas contribuírem para a inserção do 

discurso de modernização do aparelho estatal nas agendas políticas estaduais, 

essas não foram decisivas para tanto, tendo em vista os diferentes estágios de 

implementação da proposta reformadora em que se encontram os governos 

estaduais. Contudo, embora as experiências modernizadoras nos estados sejam 

assimétricas e heterogenias, alguns resultados e avanços podem ser percebidos. 

 

 

3.1.5 Principais resultados  

 

Até 2006 são apontados como principais avanços ações no sentido de 

estruturar os Centros de Atendimento Integrado, onde Bahia e São Paulo são 

precursores com o SAC e o Poupa tempo, respectivamente, sendo que até o 

referente ano 23, dos 27 governos sub-nacionais gerenciavam algum tipo de serviço 

dessa natureza; no sentido de implementar o governo eletrônico, que, impulsionado 

pela necessidade de ajuste fiscal, teve o governo do estado de São Paulo como seu 

precursor e somente depois se difundiu pelos demais estados, assumindo maior 

importância em estados como Pernambuco, Bahia, Paraná e Minas Gerais; e no 

sentido de buscar maior eficiência nas compras governamentais, que também foram 

fortemente estimuladas pelos avanços na área de TI e de governo eletrônico devido 

à necessidade de ajuste fiscal, ganhando destaque as licitações sustentáveis, 
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concebidas por São Paulo, e as experiências de Pernambuco. (ABRUCIO; 

GAETANI, 2006; ABRUCIO, 2007). 

Outro avanço observado em prol da implementação da proposta reformadora 

até o ano de 2006 está relacionado à política de Recursos Humanos. Estados como 

Goiás e Sergipe, por exemplo, criaram a carreira de gestor público, houve também 

um aumento do número de Escolas de Governo e um aumento dos recursos e dos 

programas de capacitação em alguns estados. Apesar de alguns resultados 

positivos, pouco se conseguiu avançar no que se refere à flexibilização das formas 

de contratação de pessoal e na articulação da gestão de pessoas com as outras 

políticas públicas (Apenas Bahia e Minas Gerais conseguem melhorar neste ponto), 

portanto este tema ainda tem muito para avançar. (ABRUCIO; GAETANI, 2006) 

Apesar de somente um número restrito de estados ter avançado neste 

próximo ponto, alguns estados já demonstram um grande compromisso com a 

gestão por resultados e com a contratualização, tais como as experiências de 

Pernambuco (com 15 entidades da administração indireta e 5 organizações sociais com 

contratos de resultados assinados), São Paulo (com a gerência 16 hospitais sobre o 

comando de Organizações Sociais) e Minas Gerais (com o Acordo de Resultados) 

(ABRUCIO; GAETANI, 2006). 

Durante o período analisado por Abrucio e Gaetani (2006), também não se 

tinha obtido resultados satisfatórios no âmbito da democratização e accountability do 

Poder Público, o que é evidenciado pelos autores através da análise do exemplo das 

Ouvidorias, onde apesar de 59% dos estados adotarem este instrumento, 48% dos 

ouvidores não têm mandato fixo e apenas 30% das Ouvidorias divulgam suas atividades 

regularmente. 

Mais uma vez evidenciando a importância do CONSAD no movimento de 

modernização do aparelho estatal, os principais resultados deste processo a partir 

de 2007 podem ser observados no livro editado por este Conselho em 2010, 

“Avanços e Perspectivas da Gestão Pública nos Estados II”, composto por diversos 

artigos que analisam os relatórios sobre gestão pública dos estados de 2007 a 2010. 

Com relação à Gestão da Despesa Pública Cartaxo e Marini (2010), 

analisando 5 diferentes domínios deste tema, afirmam que apesar de serem 

percebidos alguns avanços por meio da combinação de iniciativas de caráter 

jurídico-legal com as de caráter instrumental, ainda há um longo caminho no que se 

refere à natureza estratégica das mudanças e à integração dessas iniciativas.  
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O primeiro desses domínios é o do planejamento estratégico, que teve maior 

expressão no estado de Minas Gerais que, a partir de 2003, com o projeto Choque 

de Gestão em 2003, combinou as medidas de combate ao déficit fiscal com ações 

de longo prazo, com a adoção do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 

(PMDI). Posteriormente, por intermédio do CONSAD, outros estados também 

passaram a implementar essa prática, tais como: Espírito Santo (ES 2025), Rio 

Grande do Sul (Livro Azul) e Rio de Janeiro (RJ 2027). Os principais avanços de 

alguns estados nesse domínio foi o fortalecimento dos mecanismos de participação 

popular (CE, BA, MG, TO), o aperfeiçoamento dos sistemas de monitoramento e 

avaliação (MG, RJ, CE), e a ênfase na integração (CE e MG) (CARTAXO; MARINI, 

2010). 

Já no que se refere ao domínio do orçamento e gestão para resultados os 

estados que assumem maior destaque foram Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará. 

No caso do Rio de Janeiro, os principais resultados foram a liberdade que os 

ordenadores de despesas do estado passaram a ter para executar seus orçamentos 

aprovados em lei e o estímulo pecuniário para o atingimento dos resultados 

anteriormente contratualizados. Em Minas Gerais, os principais resultados estão 

relacionados à integração das superintendências centrais consequente da 

municipalização e da regionalização dos gastos e investimentos, e também às 

práticas de contratualização por resultados. No estado do Ceará houve um 

direcionamento rumo aos Orçamentos temáticos e à contratualização. (CARTAXO; 

MARINI, 2010) 

Neste domínio, merecem destaque iniciativas relacionadas à qualidade do 

gasto público, com o Compromisso Bahia – Programa de Qualidade do Gasto 

Público e as diretrizes de qualidade fiscal adotadas pelo estado de Minas Gerais; à 

racionalização do prédios públicos e compartilhamento dos serviços, com a 

construção da Cidade Administrativa em Minas Gerais, com o Integra SP em São 

Paulo e com o Fórum de Direitos Administrativo no Rio Grande do Sul; e à outras 

iniciativas que podem ser encontradas nos demais estados (SP, RN, CE, SE, SC, 

PE e RJ) tais como incentivos à implementação de soluções de TI e à terceirização, 

dentre outras. (CARTAXO; MARINI, 2010) 

Ao analisar o domínio das compras governamentais os autores enfatizam as 

ações voltadas para: Portal de Compras, Pregão Eletrônico, Registro de Preços, 

Central de Compras, compras sustentáveis e estímulo a pequenas empresas locais. 
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Dentre os diversos estados que implementaram políticas nesse sentido (SP, RJ, BA, 

CE, MG, SC, PE, RS, RN, PR e PI), eles destacam os casos de Minas Gerais, São 

Paulo e Sergipe. (CARTAXO; MARINI, 2010) 

No que se refere ao último domínio, do controle e transparência, os avanços 

se encontram no controle de resultados (MG), nos relatórios gerenciais de 

acompanhamento (TO), e no relativo à transparência, principalmente na divulgação 

de gastos e resultados e na implementação e reestruturação de ouvidorias (RJ, CE, 

PR, RS, SC, PE). (CARTAXO; MARINI, 2010) 

Marconi e Levy (2010), ao analisarem a gestão e política de recursos 

humanos nos estados nos últimos anos apontam como principais avanços as 

políticas relacionadas aos concursos (ES, MA, PE, PI, RN, SE e SP), com maior 

frequência de processos seletivos nas áreas de educação, segurança pública e 

saúde, e na área de gestão; às carreiras (BA, CE, ES, MA, MG, PI, PE, RJ, RN, SP, 

SE e TO), com o estabelecimento de regras de desenvolvimento profissional 

relacionadas ao desempenho ou aquisição de competências por escolaridade ou 

capacitação contínua; à gestão do desenvolvimento dos servidores, tendo maior 

destaque aqui o grande número de estado que possuem escolas de governo (AP, 

BA, CE, ES, MG, MT, PI, PR, RN, RR, SE, SP e TO); e relacionadas a políticas de 

qualidade de vida. Os referidos autores também verificaram que em questões como 

as despesas com pessoal (que tiveram, no total dos estados, uma variação 

percentual ascendente maior que a variação das receitas no período de 2001 a 

2008), como o déficit previdenciário, como o planejamento da força de trabalho, 

como a gestão por competências, e remuneração, pouco os governos estaduais têm 

avançado. 

Analisando as estruturas administrativas estaduais, Martins e Alcoforado 

(2010), pautado no modelo de estrutura proposto por Mintzberg em 1979, estudam 

cinco elementos ou blocos lógicos: Cúpula, Núcleo operacional, Suporte 

administrativo, Suporte técnico, Linha intermediária. Verificaram que, no referente 

aos modelos integradores de gestão para resultados merecem destaque os estados 

de Minas Gerais, Distrito Federal, Ceará, Amapá e Espírito Santo. Já no tocante às 

revisões das estruturas organizacionais, em perspectiva macrogovernamental, são 

apontados os casos do Distrito Federal, Rio de Janeiro e Bahia; apontaram como 

casos de destaque no que se refere às parcerias com o 3º setor, com ênfase na 

implementação das organizações sociais, os estados de Minas Gerais, do Rio de 
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Janeiro, da Bahia e do Espírito Santo. O último ponto citado pelos autores são as 

ações de reorganização e fortalecimento institucional das áreas de suporte 

administrativo, onde se sobressaem os estados de Minas Gerais, Ceará e Mato 

Grosso. 

Diante da heterogeneidade em que se encontra o campo organizacional dos 

governos estaduais, Araújo (2010), na tentativa de verificar os avanços ocorridos de 

2007 a 2010, classifica as administrações públicas dos estados em 3 categorias: a) 

os estados com maior número de inovações gerenciais, que procuram disseminar os 

avanços para as demais áreas; os estados com número moderado de inovações 

gerenciais, que apesar de implementarem grande número de experiências 

inovadoras, não conseguem disseminá-las; e aqueles com reduzido número de 

iniciativas gerenciais, são aqueles caracterizados por reformas pontuais sem 

nenhuma integração. 

Na primeira categoria a autora inclui os estados de Minas Gerais, Espírito 

Santo, Pernambuco, Bahia, Ceará e São Paulo. Segundo a autora estes estados 

tratam a melhoria da gestão como uma pauta transversal em suas agendas políticas, 

pois as ações abrangem várias áreas, e que além de estarem conseguindo atingir 

bons resultados, conseguem certo grau de integração entre as diversas políticas. 

Contudo, apesar de existirem algumas iniciativas que buscam uma aproximação 

entre o cidadão e as Administrações Públicas, este ainda se configura como um ator 

ausente no processo de formulação, implementação e avaliação das políticas 

públicas. 

A autora classificou como estados com grau moderado de inovações 

gerenciais os seguintes: Paraná, Rio Grande do Norte, Moto Grosso, Rio Grande do 

Sul e Rio de Janeiro. Segundo Araújo (2010), apesar de terem obtido sucesso na 

implementação de iniciativas buscando a melhoria da gestão pública, como o 

controle de gastos capacitação de servidores, profissionalização das compras, 

adoção de soluções de TI, estas são pontuais e não se encontram articuladas. 

Já os estados com reduzido grau de inovações gerenciais, segundo a autora, 

são: Roraima, Alagoas, Piauí, Santa Catarina, Tocantins, Maranhão e Amapá. Ela 

assim os classifica, pois em todos esses estados existem apenas iniciativas isoladas 

de melhoria da gestão pública, sendo iniciativas voltadas para o controle de gastos, 

possuindo como único registro de atividade voltada para o atendimento ao cidadão 

as Centrais de Atendimento aos Cidadãos. 
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3.1.6 Explicações rivais e fim do legado 

 

Apesar de alguns estados não conseguirem avançar tanto na agenda da 

reforma administrativa implementada no Brasil da década de 1990, pode-se 

perceber que a maior parte absorveu minimamente o discurso reformador gerencial. 

No entanto, como será apresentado na seção 4.1.1, Figueiredo (2001) lembra a 

influência das variáveis contextuais sobre as estruturas administrativas, de modo 

que não se pode cometer o equívoco de se fazer análises sobre a experiência de 

quaisquer dos estados da federação sem antes se efetivar um estudo sobre os 

elementos conjunturais de cada caso. 

 Percebe-se também que este novo padrão de comportamento que se pode 

observar nos estados que compõem o campo organizacional sub-nacional brasileiro 

esta relacionado às recentes mudanças identificadas no sistema federativo nacional, 

como aponta Sano (2008). O autor afirma que as políticas nacionais de expansão 

dos Conselhos Estaduais possibilitaram maiores níveis de cooperação interestadual, 

bem como todo o processo de coordenação federativa do Brasil. 

 Assim, analisando-se as explicações rivais envolvendo causas constantes 

deste fenômeno, como sugerem Collier e Collier (1991), verifica-se que as causas 

que contribuem para a estabilidade da difusão desse processo reformador para os 

estados, não são produto do momento crítico que se estabelece com a crise fiscal 

dos estados e a conseqüente necessidade de uma reestruturação administrativa. 

Estão relacionadas ao novo momento em que está inserido o sistema federativo 

brasileiro, que apesar de ter sido influenciado pela reestruturação decorrente da 

crise fiscal do país, como sugere Sano (2008), estes são fenômenos independentes. 

 Contudo, apesar de se observar um maior avanço na agenda reformadora em 

alguns estados e em outros nem tanto, tomando-se por base a proposta reformadora 

dos anos 1980, oriunda do movimento internacional de modernização do Estado, 

que será apresentada na seção 4.1, seria um erro afirmar que o legado teve seu fim, 

pois como aponta Abrucio (2006) ainda existem muitas fragilidades a serem 

superadas no sentido de superar o que o autor intitula como “agenda perdida” da 

reforma. 

 Como afirmam Collier e Collier (1991), o fim do legado é o ponto que 

caracteriza o fim do fenômeno estudo, contudo existe a possibilidade de que este 

não seja encontrado, pois o fenômeno ainda pode estar em andamento. Assim, 
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pode-se concluir que apesar dos inegáveis avanços que podem ser percebidos no 

que se refere à gestão pública dos estados, a existência de uma “agenda perdida”, 

como afirma Abrucio (2006), evidencia que este fenômeno ainda está em 

andamento e que há muito para avançar.  

 

 

3.2 O processo reformador nos estados: isomorfismo institucional 

 

Neste tópico serão apresentados os principais mecanismos isomórficos que 

permitiram o discurso reformador introduzido no Brasil na década de 1990 se 

difundir pelos estados sub-nacionais brasileiros.  

A mudança recente ocorrida no sistema federativo brasileiro, identificada por 

Sano (2008), traz para os estados brasileiros um cenário novo, caracterizado por 

uma maior coordenação federativa e por uma conseqüente maior comunicação entre 

as estruturas administravas dos estados. Este novo contexto fortaleceu dois 

aspectos fundamentais da idéia de campo organizacional dentro do sistema 

federativo nacional: a conectividade e a equivalência estrutural (DIMAGGIO; 

POWELL, 2007). 

A maior articulação horizontal entre os entes federados no Brasil, decorrente 

deste novo cenário em que estavam inseridos, tornou possível um maior grau de 

comunicação, de conectividade entre eles, gerando uma tendência à 

homogeneização deste campo organizacional por meio da busca da equivalência 

estrutural das organizações que o compõem.  

 Tendo em vista o exposto na seção 2.1.3 desta pesquisa, de que as 

organizações não disputam apenas por recursos, mas também por legitimidade, os 

estados brasileiros passaram com isso a buscar voluntaria ou coercitivamente, a 

legitimação de suas estruturas administrativas diante do campo organizacional que 

compunham. 

Como pode ser percebido no decorrer de toda a seção 3.1, com as mudanças 

decorrentes do momento crítico e até mesmo antes deste, o campo organizacional 

no qual se inseriam os estados brasileiros passa a caracterizar-se pelo grau elevado 

de heterogeneidade organizacional de seus integrantes. Este fato se agrava por uma 

das principais características do sistema federativo brasileiro até então, o baixo grau 

de coordenação federativa. 
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 Entretanto, com o fortalecimento da articulação horizontal entre os estados 

brasileiros e o conseqüente aumento da comunicação e conectividade entre estes, 

passa a incidir sobre a estrutura administrativa das organizações que compõem este 

campo uma força homogeneizadora. 

 Essa força se traduzia para a realidade organizacional por meio dos 

mecanismos de mudança isomórfica institucional. Como explicado na seção 2.1.3.2 

são três os tipos de mecanismo por meio dos quais ocorrem as mudanças 

isomórficas institucionais: o isomorfismo coercitivo, o mimético e o normativo. 

No que se refere ao isomorfismo coercitivo, que como dito anteriormente têm 

especial destaque em sociedades de forte tradição patrimonialistas, como no caso 

do Brasil, pode-se perceber sua influência sobre o processo difusão da agenda 

reformadora pelos estados por meio das seguintes ferramentas: a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a Lei 

Orçamentária Anual (LOA), o Plano Plurianual (PPA), o Programa de Modernização 

das Administrações Fiscais dos Estados Brasileiros (PNAFE), o Programa Nacional 

de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados Brasileiros e 

do Distrito Federal (PNAGE) e o Programa de Modernização do Controle Externo dos 

Estados e Municípios Brasileiros (PROMOEX). 

É importante destacar que o caráter coercitivo deste tipo de mecanismo se dá 

pelo nível de dependência e pelas expectativas que determinadas organizações 

exercem sobre outras e não pela existência de uma relação truculenta das organizações 

maiores em relação às menores, ou pelo rigor desta relação (DIMAGGIO; POWELL, 

2007). Desta forma, este tipo de isomorfismo também pode constituir-se por meio da 

persuasão, do convite ou de formas mais sutis. 

Assim, tanto a LRF e seus desdobramentos na LOA, na LDO e no PPA, 

quanto o PNAFE, o PNAGE e PROMOEX, contribuem para a adoção por parte dos 

estados brasileiros dos conceitos componentes da agenda nacional de reforma do 

Estado. No que se refere ao primeiro grupo percebe-se um caráter mais impositivo, 

tendo em vista as medidas punitivas estabelecidas em lei para os estados que não 

se adequassem aos limites impostos por elas. Por meio deste primeiro grupo de 

ferramentas o Governo Federal obrigava os estados a intensificarem o controle das 

despesas, estimulava práticas que possibilitassem um aumento da arrecadação dos 

estados através da limitação dos níveis de endividamento, e incentivava também a 

profissionalização do planejamento público com a utilização de instrumentos como a 
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LDO, a LOA e o PPA. Com isso o Governo Federal estimulava as burocracias 

públicas estatais a buscarem soluções inovadoras e inteligentes. 

Apesar do segundo grupo de ferramentas, não ter o mesmo caráter punitivo 

que o primeiro, também foi de fundamental importância para a transferência do 

discurso gerencial para os estados. Devido à necessidade de adequar suas 

estruturas aos limites impostos pelo primeiro grupo de ferramentas, os estados 

viram-se obrigados a reestruturar suas burocracias, buscando nos programas 

nacionais para este fim, recursos e idéias para adaptarem suas estruturas. Além de 

possibilitar a informatização das burocracias públicas estatais o PNAFE, já trazia 

consigo o foco em alguns elementos que buscavam modernizar as estruturas 

públicas estatais como pode ser visualizado através do Figura 2 na seção 3.1.4. o 

PNAGE também teve importância fundamental neste processo, pois além de 

possibilitar o aprofundamento dos aspectos introduzidos pelo PNAFE, ele 

possibilitou inclusive a modernização da estrutura física das Secretarias estaduais 

de administração. O PROMOEX, não menos importante, teve sua principal atuação 

na modernização dos órgãos responsáveis pela auditoria e controle das contas 

públicas dos estados. 

Outro mecanismo isomórfico que também teve forte influência sobre a 

inserção do discurso reformador nos estados brasileiros foi o isomorfismo mimético, 

bastante comum em situações de incerteza. Aqui, destaca-se a difusão de ações 

empreendedoras entre os estados devido ao fortalecimento das articulações entre 

eles (o CONSAD teve um papel muito importante para tanto), e a utilização de 

modelos bem sucedidos pelos demais estados. 

Segundo Dimaggio e Powell (2007) a principal característica do isomorfismo 

mimético é a busca em outras organizações de soluções para seus problemas, ou 

devido ao grau de incerteza simbólica ambiental, ou devido a incompreensões 

tecnológicas. No caso dos estados brasileiros este mecanismo foi fortemente 

utilizado, tanto devido a não compreensão por parte de alguns governos estaduais 

do novo modelo de gestão que se tentava implementar no Brasil, quanto devido à 

baixa capacitação do corpo de servidores da maioria dos estados brasileiros, que 

gerava uma incompreensão sobre as novas tecnologias a serem implementadas. 

Segundo Abrucio (2007), um exemplo de modelo bem-sucedido que se 

espalhou pelos demais estados foi o caso da experiência do governo estadual de 

São Paulo com o governo eletrônico. Devido à sua capacidade de organizar e 
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facilitar o acesso às informações, e de reduzir custos ele foi facilmente difundo para 

os governos estaduais, muitas vezes sem a devida adequação às características 

locais. Abrucio e Gaetani (2006) apontam também o caso das ações no sentido de 

estruturar os Centros de Atendimento Integrado, onde Bahia e São Paulo são 

precursores com o SAC e o Poupa tempo, respectivamente. 

Outras duas experiências que também foram bastante difundidas pelos 

estados são os casos da Bahia, com o seu modelo de Organizações Sociais e o 

caso de Minas Gerais, com o “Choque de Gestão” (Programa com ênfase na 

contratualização e na gestão por resultados. 

É importante destacar a importância do CONSAD para este processo, 

possibilitando a disseminação para os demais de experiências bem-sucedidas 

desenvolvidas por iniciativa dos governos estaduais da Bahia, de São Paulo, do 

Ceará, de Pernambuco e de Minas Gerais. 

O isomorfismo normativo também teve importância fundamental neste 

processo. Sua influência pode ser percebida a partir da migração de técnicos para 

os estados com a dissolução do MARE, da busca pela profissionalização da carreira 

de gestor público e da participação dos gestores estaduais em fóruns e nos 

Conselhos Estaduais (destacando-se aqui o papel do CONSAD). 

Segundo Dimaggio e Powell (2007, p. 132), dois são os indicadores preditivos 

de mudança isomórfica em nível de campo, no que se refere ao isomorfismo 

normativo: 1) “Quanto maior for o grau de profissionalização em um campo, tanto 

maior será a quantidade de mudança isomórfica institucional”; e 2) ”Quanto maior for 

o grau de estruturação de um campo, tanto maior será o grau de isomorfia”. Tendo 

em vista que estes dois indicadores eram duas das principais características do 

campo no qual os estados estavam inseridos, torna-se fácil perceber a influência 

deste mecanismo no processo de difusão da reforma para os demais estados da 

federação. 

 A profissionalização coloca-se aqui como uma das principais pautas da 

agenda nacional da reforma administrativa. A ênfase na capacitação do corpo 

administrativo das burocracias estaduais coloca-se, por exemplo, como uma das 

principais práticas isomórficas normativas aplicadas na Administração Pública dos 

estados. A grande atuação da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), 

por meio das Escolas de Governo dos estados, capacitando os gestores dos 

estados permite que estes absorvam e reproduzam o discurso gerencial 
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característico da Reforma da Administração Pública brasileira. Ainda no tocante à 

profissionalização se faz necessário destacar aqui a influência da migração de 

técnicos para os governos estaduais com a dissolução do MARE, levando consigo 

todo o imaginário reformador adquirido a partir da tentativa de implementação da 

reforma no Brasil em 1995. 

A estruturação do campo pode ser percebida a partir do trabalho de Sano 

(2008), ao analisar o fortalecimento dos Conselhos Estaduais, que, como já 

apresentado anteriormente, tiveram grande importância para difusão deste discurso 

para os estados, não só devido aos espaços de socialização de experiências bem-

sucedidas, mas também devido ao aumento da articulação vertical entre Governo 

Federal e governos estaduais. 

 O quadro abaixo apresenta de forma sucinta um panorama da reforma nos 

estados. 

 

QUADRO 3 – Um panorama da reforma nos estados brasileiros 

Análise do Momento Crítico 

    

Condições 
antecedentes 

1 Centralização administrativa e pouca importância dada aos 
estados até a redemocratização 

Crise 
2 Redemocratização do país e implementação do Real 

Momento 
crítico 

3 Crise fiscal dos estados e busca por uma reestruturação 
administrativa 

Legado 

4 Transição 

a) Etapas de implementação 

i) Ajuste fiscal 

ii) Modernização institucional 

b) Mecanismos de implementação 

i) PNAFE 

ii) CONSAD 

iii) PNAGE 

iv) PROMOEX 

c) Principais resultados do processo (atributos) 

Explicações 
rivais 

envolvendo 
causas 

constantes 

5 Os resultados são fortemente influenciados pelo novo 
contexto de articulação federativa no estão inseridos os 
estados brasileiros 

Fim do 
legado 

6 Ainda possui muitas dificuldades e ainda tem muito para 
avançar 
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O processo reformador nos estados: isomorfismo institucional (os três tipos) 

    

Isomorfismo 
coercitivo 1 Legislações, contratualização e programas 

Isomorfismo 
mimético 

2 Incerteza 

a) Difusão de ações empreendedoras 

b) Utilização de modelos bem sucedidos 

Isomorfismo 
normativo 

3 Profissionalização 

a) Migração de técnicos para os estados com a dissolução do 
MARE 

b) Busca por profissionalização da carreira de gestor público 

c) CONSAD 

Fonte: Autoria própria 
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4 AS REFORMAS ADMINISTRATIVAS NO BRASIL: INSPIRAÇÃO 

CONCEITUAL E A EXPERIÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL NOS ANOS 1990 

 

Depois de compreendido o contexto e os mecanismos que tornaram possível 

a difusão da agenda reformadora para os estados brasileiros, se faz necessário 

compreender a fundamentação conceitual na qual se sustenta o modelo de reforma 

administrativa difundido no Brasil nas últimas décadas e descrever como se 

caracterizou a experiência do Governo federal nos anos 1990, para que a partir daí 

se possa verificar as possibilidades e limitações da proposta de reforma que se 

tentou implementar no Piauí no ano de 2003. 

  

4.1 “A INSPIRAÇÃO NO NEW PUBLIC MANAGEMENT” DA REFORMA 

BRESSER 

 

No decorrer dos anos 70 e 80, com a crise fiscal dos Estados Nacionais 

agravada pela crise do petróleo, cai por terra o modelo interventor keynesiano 

cedendo espaço aos preceitos neoliberais, que por sua vez questionavam o Estado 

como única solução para garantir o bem-estar social e a estabilidade econômica, 

“preconizando a solução de mercado e fundamentando a idéia de Estado mínimo, 

com redução de sua estrutura administrativa” (MELO; COSTA, 1996 apud ARAGÃO, 

2008, p. 105). O desenvolvimento tecnológico e a globalização também tiveram um 

papel importante no processo de modernização do aparelho estatal. 

A globalização, além de favorecer a discussão internacional dos problemas 

relativos à efetividade organizacional do Estado, permitiu a ampla difusão dos 

estudos sobre o tema, em especial, dos relatórios e trabalhos elaborados pela 

OCDE, FMI, BIRD, American Society for Public Administration e European Group for 

Public Administration. (MATIAS-PEREIRA, 2008). Também possibilitou a expansão 

das indústrias para outras nações, exigindo uma maior quantidade de investimentos 

em infra-estrutura por parte do Estado, pressionando-o a elevar o nível das 

poupanças internas e a equilibrar as contas públicas nacionais.  

O desenvolvimento de novas tecnologias tornou possível um maior controle 

dos recursos públicos através de ferramentas computacionais; uma maior redução 

de custos e aumento na velocidade das transações (GAETANI, 1998); e gerou 

também um tencionamento no sentido de pressionar o setor público a incorporar 
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além da tecnologia informacional, as tecnologias organizacionais oriundas do setor 

privado (Administração por Objetivos – APO e Qualidade Total).  

A globalização e o avanço tecnológico tiveram como principais conseqüências 

a superação dos limites geográficos e o rápido acesso à informação, o que tornou as 

relações sociais mais dinâmicas e complexas, tendo em vista sua velocidade e 

diversidade. Nesse contexto caracterizado por uma maior volatilidade das relações, 

para que o Estado tivesse um melhor desempenho teria que se tornar mais flexível e 

descentralizado, pois sua estrutura já não conseguia dar resposta às demandas 

atuais. O Estado possuía uma estrutura engessada e centralizada que o impedia de 

adaptar-se às mudanças que vinham acontecendo.  

Tais características ganharam corpo no setor público na década de 40 com o 

Wellfare State. Segundo Meny e Thoenig (1992), até então as intervenções públicas 

eram muito escassas, somente passando a ter uma maior atuação devido às 

Guerras Mundiais. Passou a partir de então a garantir para cada indivíduo pautas 

mínimas em matéria de inserção social, nutrição, higiene, vivência e educação, 

como direito político e não como caridade (MENY; THOENIG, 1992). 

Matias-Pereira (2008, p. 63) considera que três elementos foram essenciais 

para o surgimento do Estado do bem-estar (Wellfare State): “a existência de 

excedentes econômicos passíveis de serem realocados pelo estado para atender às 

necessidades sociais; o pensamento keynesiano que estruturou sua base teórica e a 

experiência de centralização governamental durante a segunda guerra.” 

Este modelo, pautado no ideário burocrático weberiano, trouxe consigo 

diversas disfunções que impossibilitavam o Estado de ter um melhor desempenho, 

tais como: a submissão à norma, o não estimulo ao desenvolvimento da 

personalidade e da criatividade, a rigidez organizacional, o deslocamento de 

objetivos e o desenvolvimento de relações de poder diversas (BRESSER-PEREIRA; 

MOTTA, 1991). Somava-se às dificuldades operacionais do modelo burocrático, a 

crise fiscal do Estado, conseqüência da expansão de sua estrutura administrativa e 

da crise do petróleo em 73 e 79. 

Bresser-Pereira (1998a), na busca de melhor compreender o processo de 

Reforma do Estado em curso a partir da década de 80 e suas fundamentações 

teóricas e práticas, inicia fazendo uma relação entre a crise e a reforma do Estado 

que marcaram os anos 80. O autor afirma que esta Grande Crise teve como causas 

principais a crise fiscal do Estado, isto é, uma crise na forma do Estado intervir na 
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economia e no social, e a crise do modelo de gestão até então adotado para gerir o 

estado, o modelo burocrático.  

Analisando o período compreendido entre a Grande Depressão de 30 e as 

reformas da década de 80, Bresser-Pereira (1998a) atribui a Crise do estado ao 

caráter cíclico da intervenção estatal e ao processo de globalização, afirmando que 

suas manifestações mais evidentes foram a crise fiscal, o esgotamento das suas 

formas de intervenção e a obsolescência da forma burocrática de administrá-lo.  

Diante das dificuldades que o Estado enfrentara neste período, a única 

solução seria a reestruturação administrativa. Surge então, no final do século XX, 

um movimento internacional de reforma do aparelho do Estado que chega ao Brasil 

no governo de Fernando Henrique Cardoso na década de 90, e é implementado pelo 

MARE. Este movimento, também conhecido como Nova Gestão Pública, traz em seu 

bojo a proposta de dinamização das ações do Estado, buscando através da inserção 

de algumas práticas utilizadas no setor privado, uma maior capacidade de 

implementação de políticas públicas. 

Tem origem na Grã-Bretanha, com Margaret Thatcher, em 1979, com o intuito 

de aumentar o desempenho do Estado em suas diversas áreas de atuação 

(HEELAS, 1991). Passado algum tempo, com Ronald Reagan, o modelo se aplica 

nos Estados Unidos da América (EUA), com uma forte influência do ideário 

neoliberal de crescimento a partir de iniciativa individual. 

Pollitt e Bouckaert (2002), Hood (1995) e Bresser-Pereira (1998), destacam 

que o modelo da intitulada Reforma Gerencial variou de acordo com o contexto 

político-institucional na qual ela foi implementada. Pollitt e Bouckaert (2002) 

argumentam que alguns Estados-nação possuem seus próprios sistemas político-

administrativos, culturas administrativas, e como afirmam: “parece-nos bastante 

natural que tais fatores influenciem significativamente a trajetória da reforma 

administrativa” (p. 8). Os autores afirmam ainda que os diferentes desfechos da 

reforma nos países nos quais foram implementadas torna difícil uma avaliação da 

política de reforma, devido a diversos fatores tais como: o problema da significação, 

a escassez de dados essenciais, a diversidade de critérios de análise e a dificuldade 

que se tem para ponderar a mudança. 

Assim, existe uma grande dificuldade em fazer uma avaliação desse 

movimento, pois sua implementação variou segundo a diversidade cultural e 

institucional entre os diversos países nos quais foi implementada. Estas variações 
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são resultantes, dos diferentes processos de formação dos seus respectivos 

Estados nacionais. Cada um possuindo cultura própria e relações de forças 

características.  

Corroborando com este raciocínio, Matias-Pereira (2008, p. 62) afirma que 

“instituições herdadas condicionam fortemente os caminhos a serem tomados”, 

tornando difícil qualquer análise deste processo a nível internacional por meio de um 

modelo fechado que comporte as experiências de reforma observadas.  

Hood (1995, p. 98), ao discorrer sobre as diferenças na implementação da 

NPM - New Public Management (Nova Gestão Pública) cita que: 

 
It is particularly notable that some of the OECD‟s showcase 
economies, Japan, Germany and Switzerland, seem to have put 
much less emphasis on adopting NPM-type reforms (on the seven 
dimensions indicated in Table 1) in the 1980s than countries like 
Sweden, New Zealand or the U.K. 

 

O autor segue discorrendo que devido às variações deste processo no mundo 

a reforma não pode ser caracterizada apenas como uma política neoliberal. Ao 

analisá-la nos demais países que a implementaram percebe que em alguns sofreu 

forte influência dos princípios neoliberais, contudo, em outros, como o caso do 

Japão, que devido à sua conjuntura política não optou pela descentralização 

focando seu processo de reforma na criação de agências reguladoras, esses 

preceitos não estão claramente explicitados. 

Abrucio (1997) corrobora com este pensamento ao lembrar que apesar deste 

novo modelo de gestão ter surgido em governos de cunho neoliberal, não pode ser 

limitado apenas a esta discussão, pois o gerencialismo faz parte de uma esfera 

maior, o que pode ser percebido através da ênfase dada ao tema, seja na Europa 

ocidental, seja no Leste europeu ou ainda no Terceiro Mundo. Autores como 

Carvalho (1997), Bresser-Pereira (1998b) e Paula (2005b) contribuem para essa 

discussão lembrando que parte da reforma em alguns países, como foi o caso da 

Austrália e da Nova Zelândia, foi conduzida por partidos trabalhistas, que adaptaram 

do modelo de reforma inglês ao contexto cultural e ideológico local. 

Outro ponto suscitado por Bresser-Pereira (1998b) que se contrapõe à visão 

que reduz o movimento reformador que se inicia na década de 70 a um movimento 

neoliberal são as divergências das propostas de reforma com o modelo teórico 

neoliberal. Segundo o autor a principal divergência encontra-se na redução da 
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estrutura administrativa estatal ao Estado-mínimo. Bresser-Pereira (1998b) 

argumenta que apenas alguns países seguiram mais a risca esta proposta, sendo 

que boa parte das experiências caracterizam-se por uma forte presença do estado, 

fato este que pode ser observado através da observação dos gastos públicos com 

financiamentos de atividades não-exclusivas do Estado. 

Contrário à reação neoconservadora e às reformas econômicas orientadas 

para o mercado (em direção ao “Estado Mínimo”), Bresser-Pereira (1998a), 

afirmando que as respostas dadas à crise do Estado variaram de acordo com a 

filiação ideológica de cada grupo (a esquerda tradicional, centro-esquerda social-

democrática e pragmática, a centro-direita pragmática e a direita neoliberal), 

assegura que o movimento reformador nos anos 80 foi fortalecido pela grande 

coalizão entre a centro-esquerda e a centro-direita, após a percepção pelos últimos 

de que estava correta a linha de atuação dos primeiros. O eixo central da 

argumentação do autor é que diferentemente da direita neoliberal, os grupos 

centristas acreditavam ter o Estado, juntamente com o mercado, um papel 

importante no que se refere ao controle e coordenação da economia. Bresser-

Pereira (1998a) sugere que o Estado do século XXI será um Estado Social-Liberal, 

pois continuará a proteger os direitos sociais e a promover o desenvolvimento 

econômico, mas o fará predominantemente por meio de controles de mercado e não 

mais burocráticos como antigamente. 

Em geral, a reforma tem se originado em um contexto internacional, seja por 

pressões de mercado, como no caso do desequilíbrio econômico da década de 80, 

ou por questões institucionais, como os contratos internacionais e as cobranças por 

parte de organizações multilaterais como Banco Mundial, SIGMA ou a Comissão 

Européia, OCDE e FMI (CARVALHO, 1997; POLLIT; BOUCKAERT, 2002), prova 

disto são as pressões sofridas pelos países latino-americanos quando, segundo 

Matias-Pereira (2008, p 62), “(...) o Banco Mundial, em 1997, já ressaltava a 

importância das capacidades burocráticas para o desenvolvimento.” 

Contudo, apesar de a reforma administrativa dos anos 70 e 80 caracterizar-se 

pela ausência de um modelo claro e bem definido, as diversas experiências 

compartilham de uma mesma ética. Assim como o modelo burocrático weberiano 

introduziu a ética da racionalização da estrutura administrativa na Administração 

Pública, a NGP tem por fundamento a ética da transparência, da responsabilização 

e da redução de custos.  
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Hood (1995), ao estudar as variações do tema, associa a NGP a 7 dimensões 

de mudança: 1) desconcentração e descentralização das atividades – contrastava o 

novo modelo de gestão que surgia nas últimas décadas, com centralização e 

excesso de regulamentação do modelo anterior; 2) maior competição entre as 

organizações do setor público – esta dimensão se contrapunha ao monopólio estatal 

na prestação de alguns serviços públicos; 3) um maior uso de práticas gerenciais 

proveniente das organizações privadas - tentava corrigir algumas distorções do setor 

público, como por exemplo a valorização dos funcionários de níveis hierárquicos 

inferiores em detrimento dos funcionários de alto nível, quando comparados às 

práticas de mercado; 4) redução de custos, fazer mais com menos – caracterizava-

se pelo acirramento e disciplina no uso de recursos; 5) ênfase na transparência e no 

controle – tornava os servidores de alto escalão, que possuíam poder discricionário 

mais suscetíveis controle, contrastando com a blindagem burocrática dos servidores 

característica do modelo anterior; 6 – padrões de desempenho explícitos e 

mensuráveis – visava dar maior flexibilidade ao serviço público; e 7 – controle por 

resultados – a ênfase passou dos processos para os resultados. 

Osborne e Gaebler (2002), naquela que seria a obra fundante desta corrente 

teórica, defende a necessidade de se “reinventar” os governos, tendo em vista a 

impossibilidade de a sociedade civil funcionar de modo efetivo sem um governo 

efetivo. Analisando alguns casos de inovação na Gestão Pública nos EUA, 

identificaram algumas características que o possibilitaram redefinir algumas 

atribuições do Estado, tais como: fomentar competição entre prestadores de 

serviços; fornecer poder aos cidadãos, transferindo o controle das atividades à 

comunidade; medir a atuação das agências governamentais através de resultados; 

orientar-se por objetivos, e não por regras e regulamentos; redefinir os usuários 

como clientes; atuar na prevenção dos problemas mais do que no tratamento; 

priorizar o investimento na produção de recursos, e não em seu gasto; 

descentralização da autoridade; preferir os mecanismos de mercado às soluções 

burocráticas; e catalisar a ação dos setores público, privado e voluntário. 

Bresser-Pereira (1998a) considera como os quatro aspectos básicos 

característicos do movimento de reconstrução do Estado surgido nas últimas 

décadas: a delimitação da abrangência institucional do Estado, a redefinição do 

papel do Estado, o aumento da capacidade de governança, e o aumento de sua 

governabilidade. Analisando estes aspectos o autor desenvolve modelos que 
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ajudam a compreender este processo reformador, tais como: distinção das 

atividades exclusivas de Estado, das atividades sociais e científicas; a definição de 

uma propriedade pública não-estatal, compreendida entre a estatal e a privada; a 

conceituação das novas instituições que constituíram o novo Estado que está 

surgindo; as principais formas de controle ou coordenação econômica e social 

existentes no capitalismo; e a lógica do leque de mecanismos de controle.  

Assim, como argumenta Bresser-Pereira (1998b, p.81), a Nova Gestão 

Pública resgata um dos objetivos clássicos da administração pública, tendo em vista 

a incapacidade do modelo burocrático weberiano alcançá-la: “proteger o patrimônio 

público, defender a res pública contra a sua captura por interesses privados”. O 

autor argumenta que o resgate deste objetivo se dá devido ao surgimento no último 

quartel do século XX, do que intitulou de “direitos republicanos”, os direitos dos 

cidadãos de que o patrimônio público seja efetivamente de todos e para todos. 

Em outro trabalho, Bresser-Pereira (2004) argumenta que o Estado que está 

surgindo precisa ser um Estado liberal, democrático e social forte, mas que para isso 

se faz necessário um Estado capaz de garantir os direitos republicanos. Neste 

trabalho o autor explica o surgimento do Estado republicano enfatizando a 

necessidade de um Estado cada vez maior e mais forte como conseqüência das 

crescentes demandas sociais e do surgimento de um sistema global. 

 Bresser-Pereira (2004) define como sendo um Estado republicano aquele 

que tenha as seguintes características: 

 

O Estado republicano é um Estado suficientemente forte para 
se proteger da captura privada, defendendo o patrimônio público 
contra a busca de rendas (rent-seeking); é um Estado participativo, 
onde os cidadãos, organizados em sociedade civil, participam da 
definição de novas políticas e instituições e do exercício da 
responsabilidade social; é um Estado que depende de funcionários 
governamentais que, embora motivados por interesse próprio, estão 
também comprometidos com o interesse público; é um Estado com 
uma capacidade efetiva de reformar instituições e fazer cumprir a lei; 
é um Estado dotado da legitimidade necessária para taxar os 
cidadãos a fim de financiar ações coletivas decididas 
democraticamente; é um Estado que é eficaz e eficiente no 
desempenho dos papéis dele exigidos. Resumindo, o Estado 
republicano é um sistema de governo que conta com cidadãos 
engajados, participando do governo juntamente com os políticos e os 
servidores públicos. (p. 132) 
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Como pode ser observado na citação acima, Bresser-Pereira (2004) 

considera que o Estado republicano nasce entre o recente radicalismo ultra-liberal, 

que com o objetivo de enfraquecer o Estado fracassou e desapareceu; e as enormes 

burocracias desenvolvidas pelo Estado social-democrata. 

Diante da centralização do poder e à rigidez organizacional, o crescente 

aumento das demandas sociais conduziu as burocracias públicas a descentralizar 

suas atividades para outros atores sociais e tornarem-se mais flexíveis para que 

conseguissem defender o patrimônio público. Assim, uma forte característica das 

reformas administrativas da década de 70 e 80, além desses dois traços marcantes, 

é a participação de outros atores no processo de formulação e implementação das 

políticas, visto a exaustão do aparelho burocrático. 

Entretanto, para que o Estado aumentasse sua desempenho não bastava 

descentralizar e flexibilizar sua estrutura, pois desta forma estaria apenas reduzindo 

os custos e tornando-se mais compatível com as dinâmicas contemporâneas, o que 

não seria suficiente para garantir um aumento de desempenho, pois a principal 

problemática estava nos mecanismos de controle. Pelo contrário, caso optasse por 

esta alternativa só iria reduzir mais ainda seu desempenho. 

Assim, juntamente com essas duas, outra tática utilizada foi o foco no controle 

e nos objetivos, por meio da gestão por resultados e da administração por objetivos. 

Além da necessidade de um maior controle sobre o patrimônio público, para que a 

tática de descentralização funcionasse, a administração pública teria que repensar 

seus mecanismos de controle. O foco nos objetivos e nos resultados possibilitava ao 

Estado um realinhamento de suas ações. 

A Nova Gestão Pública representou mais que um simples modelo a ser 

implementado, caracterizou-se por propor uma nova ética para o serviço público, 

caracterizou-se por buscar um aumento de performance das burocracias públicas e 

não romper com o paradigma burocrático, tendo em vista, por exemplo, a 

necessidade de profissionalização, de divisão clara de tarefes e cargos e etc. 

 É importante aqui frisar que, no caso do Governo Federal brasileiro, a 

“Reforma Bresser” foi totalmente influenciada pela NPM (PAULA, 2005b; BRESSER-

PEREIRA, 1998b). A partir desta afirmativa torna-se fácil entender como se deu a 

formação da agenda reformadora no Brasil. 
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4.1.1 O problema da falha seqüencial das reformas administrativas  

 

Além das características já mencionadas, a falha seqüencial das reformas 

administrativas também é um elemento freqüentemente encontrado nas tentativas 

de aumento de desempenho da burocracia pública. 

Vários teóricos abordam essa temática por diferentes perspectivas: alguns 

seguem uma linha mais institucional, analisando a dificuldade de combater as 

características organizacionais já institucionalizadas; outros buscam as relações de 

poder por considerarem decisivas as dinâmicas que envolvem a mudança do status 

quo, a descentralização, a coordenação, o controle, dentre outras; e outros 

trabalham com as contradições, incertezas e complexidades, como Seidman (1998), 

Desveaux(1994) e Pressman e Widavky (1973),  porém todos buscam explicar a 

descontinuidade das reformas administrativas.  (REZENDE, 2002) 

Alverga (2003) ao fazer um levantamento das causas de insucessos das 

tentativas de reforma administrativa, analisando trabalhos de pesquisadores 

nacionais e estrangeiros que buscaram entender as tentativas de reformar o Estado 

brasileiro, elaborou cinco categorias explicativas para o problema da não-

continuidade das reformas. 

Primeiramente justifica a descontinuidade utilizando o conceito de 

dependência de trajetória. Para tanto, se fundamenta em autores como Pierson 

(2000), William Sewel (1996) e North (1990), que consideram existir uma relevância 

causal entre fatos anteriores em uma série temporal. Segundo o autor os eventos 

anteriores influenciam resultados e trajetórias futuras, pois considera os custos de 

reversão de trajetória muito altos, o que reforça a direção anteriormente adotada. 

Seguindo este argumento o autor conclui que os atores sociais favorecidos com a 

situação atual tendem a tencionar no sentido de reforçar a continuidade da trajetória 

na qual operam. 

Através da argumentação sociológica o autor sugere que se pode entender as 

causas da falha seqüencial partindo da argumentação de Graham (1968) e Kliksberg 

(1988). Para tais autores há uma necessidade de adaptação dos modelos originários 

de outros países às realidades nacionais dos países nos quais serão aplicados. 

Assim, a tentativa de introduzir no Brasil ideais de mérito, impessoalidade e 

performance, não encontraram respaldo na prática social nacional, o que pode ser 
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percebido no percentual de não-aplicabilidade das leis, evidenciando a cultura 

jurídica e prática real dos processos históricos. 

Outra categoria explicativa utilizada por Alverga (2003) foi o problema de ação 

coletiva, onde devido ao elevado custo de exclusão é praticamente impossível 

impedir que aqueles que não contribuíram utilizem o bem público, fazendo com que 

os que se omitirem ou se mantiverem contrários à reforma tenham os mesmos 

benefícios daqueles que a implementaram. Seguindo este argumento o autor sugere 

que a reforma administrativa de 1995 não teve continuidade por não haver 

incentivos para que os favoráveis à reforma se mobilizassem para a efetiva 

reestruturação da administração pública, e devido à resistência mobilizada daquele 

que tinham a perder com a realização da reforma.  

A quarta categoria utilizada pelo autor se refere às disputas políticas dentro 

do governo. Fundamentado em March e Olsen (1983), Alverga (2003) argumenta 

que os projetos de reforma administrativa não conseguem sobreviver ao “comércio 

político”. Segundo ele o presidente desiste de projetos de reestruturação 

administrativa para garantir apoio em outros projetos, e os parlamentares desistem 

da oposição aos demais projetos em troca do bloqueio das mudanças 

administrativas, pois a reorganização coloca em risco as principais prerrogativas do 

legislativo. Julga o autor que os políticos brasileiros resistem à reforma por temerem 

a perca de poder. 

March e Olsen (1989) também fundamentam a quinta categoria utilizada pelo 

autor para explicar a falha seqüencial das políticas de reforma administrativa, a 

abordagem organizacional. Alverga (2003) afirma que, segundo os autores, o maior 

obstáculo para a implementação da reorganização administrativa seria a existência 

de “três tipos de atores envolvidos no processo de mudança: os indivíduos que 

operam nas instituições, as próprias instituições, e o conjunto das outras instituições 

(...)” (p.34) 

A diversidade de interesses na implementação das reformas acabam por se 

configurar como um obstáculo à sua continuidade. Em contextos democráticos, em 

que estão presentes vários atores na execução das políticas, se faz necessário um 

maior esforço visando o atendimento das demandas envolvidas. Já em contextos de 

maior concentração de poder, onde é permitido um maior grau de controle do 

executivo sobre os demais poderes as políticas tendem a ser implementadas de 

forma mais abrupta e contínua. (REZENDE, 2004) 
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Dye (2005) contribui para a discussão afirmando ser o incrementalismo “(...) 

importante para diminuir conflitos, manter a estabilidade e preservar o próprio 

sistema político.” (p.115). O modelo incremental, proposto por Charles E. Limdblom 

caracteriza-se por ser uma crítica ao modelo racional tradicional de formulação de 

decisão. Segundo este modelo, devido a restrições de tempo e de recursos os 

formuladores de políticas consideram como ponto de partida para as decisões 

futuras programas, políticas e despesas atuais. Em uma de suas justificativas o 

incrementalismo é considerado conveniente, pois quanto menores as mudanças 

estruturais menores os custos políticos a serem desprendidos. No entanto, 

Limdblom (2009) afirma que o incrementalismo não é necessariamente uma tática 

conservadora, pois sugere que “(...) uma seqüência rápida de pequenas mudanças 

pode produzir alterações drásticas no status quo de uma forma mais rápida do que 

faria uma grande mudança política (...)” (p.188). O autor lembra também que tal 

característica é predominante em sistemas democráticos, pois as mudanças 

políticas não devem interferir nas regras do jogo, nem nos demais valores básicos, 

de forma a garantir a trajetória anteriormente acertada. 

Contudo, Alverga (2003) ao analisar March e Olsen (1989), considera que as 

tentativas de reforma administrativa americanas são globais e feitas de uma só vez 

em todo o sistema administrativo do Estado, o que diverge do modelo incremental 

proposto por Limdblom e da dependência de trajetória defendido por Douglas North. 

O autor argumenta que as principais causas das falhas seqüenciais das reformas 

administrativas são a dificuldade de manter a atenção dos principais atores 

estratégicos e o caráter de “lata de lixo” das reformas, pois a grande variedade de 

atores e interesses tenciona o processo em outras direções fazendo-as perderem o 

foco. 

A tentativa de implementar reformas totais configura-se como uma das 

principais causas de insucesso das políticas de reorganização administrativa, pois a 

diversidade de atores e interesses torna o processo lento e gradual. Nesse sentido, 

Marcelino (1989) destaca esta como uma das mais relevantes causas de insucesso 

das políticas de reestruturação administrativa, pois considera que devido aos 

problemas não terem a mesma importância devem ser tratados seguindo uma 

hierarquia de prioridades. 

Segundo Rezende (2002), a questão central a ser compreendida é que as 

organizações podem sobreviver no mundo real em uma situação de baixa 
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performance. Argumenta que a força e o desempenho nem sempre são 

determinantes para o comportamento organizacional, pois em condições de baixa 

performance há um interesse dos atores estratégicos pela manutenção do status 

quo. Com essa observação o autor traz à tona que a motivação dos atores 

envolvidos pode ser mais importante que o desempenho organizacional para 

determinar o curso das ações. 

 

As reformas não dependem de uma boa proposta nem de 
energias organizacionais, mas, sim, da cooperação dos atores 
estratégicos em torno dos objetivos programáticos, de instituições 
de ação coletiva que reduzam o dilema do controle, diminuindo as 
chances de falha seqüencial. (REZENDE, 2004, p.117) 

 

Nesta passagem o autor expõe que a cooperação dos atores estratégicos é 

de suma importância para o sucesso da reforma, pois a tendência normal é que eles 

tencionem a política no sentido de manter a situação atual, isto é, a manutenção 

institucional é a estratégia dominante. Seguindo este raciocínio pode-se concluir que 

a cooperação entre poder executivo e legislativo é outro fator de grande influência 

para a continuidade da reforma. 

A etapa de discussão e aprovação do projeto de reforma merece grande 

atenção, pois neste momento serão estabelecidos os possíveis acordos e 

flexibilizações que possibilitaram a implementação da política. Assim as dinâmicas e 

interesses diversos envolvidos serão elementos condicionantes para reorganização 

administrativa. 

No que se refere à relação entre executivo e legislativo, Figueiredo (2001, p. 

11) ressalta a importância de considerar “(...) que instituições semelhantes em 

contextos diferentes podem produzir resultados diversos (...)”, e por isso se faz 

necessário avaliar os diversos contextos nos quais estão inseridas. 

Argelina C. Figueiredo, Fátima Anastásia, Andre Ricardo Pereira, Fernando L. 

Abrucio, dentre outros compõe uma coletânea de artigos organizada por Fabiano 

Santos, “O poder legislativo nos estados: Diversidade e Convergência” (2001), onde 

conclui que existe uma grande variedade nos sistemas democráticos a nível 

estadual referente às relações Executivo-Legislativo, à produção legal das 

assembléias e à organização interna de seus respectivos órgãos. 

O contexto intelectual no qual esta obra está inserida é composto por obras 

de Brasil (1997), Andrade (1998), Abrucio (1998) e Figueiredo e Limongi (1999), nas 



70 

 

quais elas ressaltam o poder de influência do executivo sobre os trabalhos do 

legislativo, considerando um sistema político estável, onde o presidente seria o 

elemento central na coordenação do comportamento dos congressistas.  

Além da diversidade político-institucional, outros pontos também são 

discutidos na coletânea, como por exemplo, as distintas naturezas das normas 

originadas em ambos os órgãos. Segundo Figueiredo (2001), as que têm origem no 

Legislativo além de serem caracterizadas como leis de “baixa-qualidade”, na maioria 

das vezes dedicam-se ao estabelecimento de datas comemorativas, denominações 

de escolas, homenagens e etc., enquanto que o Executivo se dedica à 

regulamentação da esfera administrativa e econômica. Verificou-se também que 

apesar da vasta literatura a respeito da sobreposição do executivo ao legislativo, 

apenas em dois dos seis casos estudados essa realidade pode ser percebida 

claramente.  

Verifica-se então que o comportamento e os padrões de relacionamento entre 

os atores estratégicos influenciam significativamente a implementação das reformas 

administrativas, pois além destas moldarem-se às características político-

institucionais locais, esta etapa representa um grande choque de interesses entre 

aqueles que são a favor de uma reorganização burocrática e aqueles que são 

favorecidos com o status quo, sendo importante uma grande habilidade de 

negociação para prender a atenção do núcleo estratégico na reforma. 

 

 

4.1.2 Abordagens críticas sobre o movimento reformista de estado inspirado 

na NGP 

 

Neste tópico busca-se evidenciar que apesar dos diversos resultados 

positivos que podem ser percebidos ao se analisar as experiências reformistas 

influenciadas pela agenda da NPM, se faz necessário fazer algumas ponderações. 

Serão apresentadas aqui algumas análises sobre estas experiências no sentido 

possibilitar ao leitor uma visão mais ampla deste movimento. 

Inicialmente, é importante destacar algumas ponderações feitas por Bresser-

Pereira (2009a) em seu livro “Construindo o Estado republicano: democracia e 

reforma da gestão pública.”. O autor reserva um capítulo no final de sua obra para 

dialogar com algumas críticas à reforma. A primeira delas se refere ao fato de alguns 
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pesquisadores classificarem a NPM como um modelo de gestão pública neoliberal, 

porém como esta crítica já foi suficientemente trabalhada na seção 4.1 não será 

analisada aqui.  

A segunda se refere à crítica de Ranson e Stewart, que insistiam no caráter 

único da esfera pública, de modo que está não poderia ser reduzida aos princípios 

da administração privada. Estes autores fundamentavam sua crítica na necessidade 

de dar maior ênfase aos aspectos democráticos da esfera pública. Como resposta a 

esta crítica Bresser-Pereira (2009a) afirma concordar com essas recomendações, 

contudo acredita que precisam de mais objetividade, por não conterem definições 

claras de novas instituições e das novas ferramentas que caracterizariam a reforma 

e aperfeiçoariam a governança democrática. 

Paula (2005b) faz uma crítica semelhante à de Ranson e Stewart, porém foca 

sua análise no caso brasileiro. Argumenta que a proposta de reforma implementada 

no Brasil na década de 1990, dá grande ênfase à dimensão econômico-financeira e 

à dimensão institucional-administrativa, em detrimento da dimensão sociopolítica. 

Para tanto, a autora faz uma comparação entre a administração pública gerencial e 

o que ela chama de “administração pública societal”, que tem sua origem nos 

movimentos brasileiros, iniciados nos anos 1960 com desdobramentos nas três 

décadas seguintes. 

Andrews e Kouzmin (1998), analisando a agenda da reforma administrativa 

no Brasil, iniciam seu trabalho dividindo o papel que o Estado exerce na sociedade 

em três momentos, que os autores chamam de “ondas”: a primeira “onda”, se refere 

o período em que o Estado era visto como força impulsionadora de todo o 

movimento; a segunda “onda”, a do neoliberalismo, com um Estado minimalista; e a 

terceira “onda”, com o reconhecimento de que as instituições estatais são 

fundamentais para o desenvolvimento por estabelecer conexões com estruturas 

sociais.  

Os autores iniciam argumentando que assim como o programa nacional de 

privatizações, a proposta de reforma administrativa brasileira foi usada mais para 

destacar um compromisso com as reformas liberalizantes, do que para atender aos 

objetivos a ela se propunha. Para tanto, Andrews e Kouzmin (1998) utilizam-se dos 

conceitos de “ação comunicativa” de Habermas e de “atos da fala” de John Austin 

para analisar o artigo “A reforma do estado dos anos 90 - lógica e mecanismos de 

controle.” de Bresser Pereira (1998). Os autores argumentam que o discurso sobre a 
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reforma administrativa apresentado pelo governo brasileiro utiliza elementos com a 

intenção de produzir a impressão de que a administração gerencial é uma proposta 

progressista. Os autores verificaram que Bresser-Pereira entende que a “crise do 

Estado” é proveniente do próprio Estado, e que as reformas neoconservadoras 

servem a objetivos não desejados por eles próprios. Apontam também outro aspecto 

do discurso a respeito do novo papel do Estado, a suposta perca de autonomia 

nacional devido ao acirramento da economia e globalização econômica, que torna o 

Estado refém da internacionalização da economia. Afirmam ainda que a tentativa de 

reafirmar a concepção de “Estado Social-Liberal” e diferenciá-la da teoria da 

Escolha-Pública é apenas uma forma de mascarar a sua fundamentação 

conservadora, pois os princípios básicos da administração gerencial implementada 

por Bresser-Pereira no Brasil estrutura-se essencialmente sobre o constructo teórico 

da teoria da Escolha Pública. 

Os autores concluem afirmando que o “conservadorismo disfarçado” 

representa um risco real e que se assim não for encarado, os países latino-

americanos e o Brasil, em particular, irão enfrentar grandes problemas 

conseqüentes das agendas neoconservadoras. 

Analisando a tradução dos eixos centrais e das dificuldades de 

implementação da agenda da Reforma do Estado nos modelos que vêm sendo 

implementados na saúde e analisando as reformas de alguns países (EUA, Reino 

Unido e Colômbia), Almeida (1999) observa a tendência, na América Latina, de 

desmonte dos sistemas anteriores, sem garantida de melhoras substanciais na 

prestação dos serviços, o que segundo a autora pode ser explicado tanto pelo 

radicalismo, quanto pelo alto grau de experimentalismo presente nas reformas que 

estão sendo implementadas. A autora analisa também as tendências das propostas 

de reforma no Brasil tendo em vista as experiências no exterior. 

Inicialmente, Almeida (1999) divide em dois momentos o processo 

reformador, sendo o primeiro referente à década de 80, marcado pela hegemonia 

neoliberal, com as políticas centradas prioritariamente na retenção de custos e no 

controle de gastos, passando a questão social a assumir certo desprestígio; e o 

segundo, que de acordo a autora se inicia na década de 90, passa a conter 

propostas analítica e tecnicamente fundamentadas que buscam descentralizar para 

outros atores algumas atribuições que até então compuseram a estrutura de Estado 

keynesiana. 



73 

 

Segundo a autora neste segundo momento o discurso ideológico, exacerbado 

nos anos 80, encontra-se suavizado, partindo muitas vezes para uma crítica às 

premissas neoliberais. Almeida (1999) afirma que as principais características dessa 

nova agenda de reformas são a centralidade econômica, a difusão das mesmas 

premissas para todos os setores e o deslocamento do foco para a 

operacionalização, que anteriormente encontrava-se nos princípios que balizavam a 

formulação destas. Atenta ainda para o fato de que na América Latina a agenda 

reformadora nos anos 90 foi a reconstrução da capacidade do Estado 

simultaneamente à sua reestruturação, isso devido aos efeitos perturbadores das 

reformas implementadas nos anos 80, com pouco foco na reestruturação 

administrativa e na deterioração dos recursos públicos.  

De acordo com a autora cinco características básicas podem ser percebidas 

no processo reformador na América Latina nos anos 90: a centralização e 

insulamento político do controle da política macroeconômica; a descentralização e 

privatização das burocracias encarregadas da provisão de serviços sociais; a 

introdução da competição entre provedores de bens e serviços; a delegação de 

funções regulatórias a agências independentes; e a criação de um quadro restrito de 

funcionários públicos “essenciais”. 

Almeida (1999), ao desenvolver seu argumento, também considera as 

influencias de organizações internacionais nas políticas de reformas dos países da 

América Latina um dos fatores mais relevantes das agendas reformadoras latino-

americanas. Dentre outras questões a autora considera que o baixo grau de 

importância de determinadas políticas setoriais para o setor financeiro internacional 

faz com estas sejam vistas apenas como gasto nacional e porcentagem do déficit 

público, o que exige uma menor clareza das reformas que devem ser priorizadas, 

mas isso não impede que estas “receitas” e agendas sejam difundidas. Almeida 

(1999) argumenta que a situação se agrava quando se analisa o caso latino-

americano, onde, apesar de vivenciarem condições mais precárias, as reformas 

assumiram um caráter muito mais radical, e sem a garantia da melhora na cobertura 

e na equidade devido ao alto grau de experimentalismo com o qual estão sendo 

implementadas essas reformas. A autora cita também que no caso do Brasil a que 

se considerar o seu sistema federativo desigual e descoordenado. 

Afonso (2001), ao analisar as políticas educacionais no contexto da Reforma 

do Estado por meio de um ensaio teórico, discute os constrangimentos decorrentes 
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das novas instâncias de regulação supranacional. Inicia debatendo o surgimento e 

evolução do termo “Estado-Nação”, afirmando que este gira em torno de uma 

organização tendencialmente isomórfica de território, cultura, governo e etc., e que a 

Escola assumiu um papel importante em sua construção, pois ela assumiu, segundo 

o autor, um lugar privilegiado de transmissão de um projeto societal integrador e 

homogeneizador. 

O autor considera que a perca de autonomia relativa do Estado moderno está 

sendo causada principalmente pelos processos de globalização e de 

transnacionalização do capitalismo. Argumenta que em maior ou menor grau 

atualmente todos os países se deparam com o surgimento de novas organizações e 

instâncias de regulação supranacional, tais como as ONGs, o Mercosul, a 

Organização Mundial do Comércio, a União Europeia, dentre outras mais antigas 

mas que ainda continuam tendo forte influência sobre as políticas nacionais (Banco 

Mundial, OCDE e FMI), que direta ou indiretamente definem os parâmetros para a 

Reforma do Estado ou levam diversos países a adotar medidas ditas 

modernizadoras  para, de forma mais direta, se adequarem às prioridades externas.  

Afonso (2001), aponta que essa perca de autonomia pode ser percebida na 

educação superior quando se analisa sua estrutura, que está em transição, de uma 

forma de regulação burocrática e fortemente centralizada, para uma forma de 

regulação híbrida, que conjugue o controle pelo Estado com estratégias de 

autonomia e auto-regulação das instituições; e também na educação não-superior, 

onde o Estado Avaliador com suas avaliações externas (exames nacionais, provas 

aferidas ou estandardizadas e estratégias de presença mais assídua de agentes do 

Ministério da Educação, no caso do Brasil) juntamente com o predomínio de uma 

racionalidade instrumental e mercantil, promovem o ethos competitivo, tendendo a 

valorizar indicadores e resultados acadêmicos quantificáveis e mensuráveis. 

Já Botelho (2002) analisa a reforma gerencial no Brasil a partir da influência 

das agências reguladoras no projeto nacionalista brasileiro, tendo em vista as 

principais missões que estas assumem, a defesa da competição e do consumidor. 

Com o objetivo de entender a natureza do surgimento, na última década, de um neo-

nacionalismo tecnológico e industrial nas agências reguladoras das atividades 

econômicas estratégicas, o autor utilizou-se da análise de documentos primários e 

secundários e de entrevistas abertas. 
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Botelho (2002) conclui que a reforma regulatória nas áreas de atividades 

econômicas estratégicas criou novas agências com mandatos amplos e distintos, 

incluindo-se aí o desenvolvimento de capacidade tecnológica. Com isso, relaciona o 

avanço em programas como os de promoção da inovação tecnológica e de defesa 

da indústria brasileira nacional, com a experiência acadêmica dos conselheiros de 

cada agência. O autor afirma que no Brasil as experiências com regulação e 

inovação ainda são muito limitadas, pois argumenta que o baixo nível de regulação 

pré-existente à reforma e o desconhecimento das elites políticas a respeito das 

funções e missões esperadas e desejadas das agências regulatórias, possibilitou um 

relativo desvio de funções com a inclusão de novas missões para estas por 

burocratas empreendedores. É importante ressaltar também que o autor conclui que 

as agências reguladoras analisadas por ele (ANP, ANATEL e ANEEL) não operaram 

de maneira inteiramente autônoma do governo central. 

Ao analisar o Programa Alfabetização Solidária, um subprograma da 

“Comunidade Solidária”, uma estratégia do governo para a gestão de políticas 

públicas, Barreyro (2010) observa que a “publicização”, uma das propostas da 

Reforma Gerencial, teve aí sua derivação na área social-assistencial do governo. 

Este programa, que tinha como objetivo reduzir os índices nacionais de 

analfabetismo focalizando nos jovens de 12 a 18 anos, situa-se no contexto da 

publicização de alguns espaços públicos (de propriedade pública, mas não estatal), 

que seriam controlados de forma complementar ao controle estatal por meio do 

controle social direto, como por exemplo no caso das escolas técnicas, centros de 

pesquisa, hospitais e museus, que seriam transformados em organizações sociais, o 

que a autora denominou uma “privatização à brasileira”. 

Barreyro (2010) conclui que o ensaio de terceirização das políticas sociais por 

meio da publicização das políticas de erradicação do analfabetismo, contribuiu para 

que, no final da década de 90, estas fossem excluídas das prioridades educacionais, 

pois a educação de adultos não mais compunha as matrículas contabilizadas para 

financiamento da educação. O autor segue afirmando que além deste fato, devido 

aos compromissos internacionais firmados pelo Brasil, a lógica de ajuste das 

políticas sociais implementadas por Fernando Henrique Cardoso pautaram-se na 

lógica do menor custo, acarretando a formatação de estratégias instaladas na orbita 

social-assistencial do governo, e não na educacional, desconsiderando a superação 

da mera alfabetização, o que exigiria um período superior a 4 anos. Barreyro (2010) 
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finaliza enfatizando alguns pontos negativos desta estratégia, como a banalização 

da figura do alfabetizador. 

Analisando o caso do Sistema de Saúde do estado de São Paulo, Barbosa 

(2010) compara a gestão de Recursos Humanos em Saúde (RHS) característica da 

Administração Direta (AD), com a existente nas Organizações Sociais de Saúde 

(OSS). A pesquisa discute os pontos principais de cada um desses modelos de 

gestão de Recursos Humanos citados a cima e aborda também suas implicações 

sobre o processo de regulação e formação da força de trabalho e da prática 

profissional. 

 O autor, considerando positiva a experiência de São Paulo com as 

Organizações Sociais de Saúde, entende que estas podem constituir-se como 

alternativa às disfunções do modelo burocrático. Observa que características como a 

autonomia desfrutada pelos diretores de unidades das OSS‟s (na contratação e 

reposição de RHS, por exemplo), a flexibilização do trabalho no setor de saúde e a 

utilização de contratos de gestão, possibilitam que utilizem melhor uma maior parte 

dos recursos disponíveis quando comparadas à Administração Direta. Assim, 

Barbosa (2010) conclui que a AD tem muito a aprender com as experiências nas 

OSS‟s, sobretudo no que se refere aos níveis de eficiência alcançados. 

 

 

4.2  A Reforma Administrativa no Governo Federal nos Anos 90 

 

Seguindo a lógica internacional, o processo de modernização da estrutura 

administrativa brasileira também foi muito influenciado por fatores culturais, políticos 

e institucionais. Implementado pelo MARE, no governo de Fernando Henrique 

Cardoso, se caracterizou pela introdução de novos conceitos no âmbito da 

Burocracia Pública brasileira. 

A Administração Pública Gerencial (nomenclatura proposta por Bresser-

Pereira) foi introduzida no Brasil em 1995 na tentativa de aumentar a eficiência da 

estrutura administrativa brasileira. Tinha como um de seus objetivos globais 

“Aumentar a governança do Estado, ou seja, sua capacidade administrativa de 

governar com efetividade e eficiência, voltando a ação dos serviços do Estado para 

o atendimento dos cidadãos;” (MARE, 1995, p.25). 
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Desde a década de 30 o Brasil vem passando por diversas reformas na 

tentativa de melhorar o desempenho da burocracia pública brasileira. Neste período 

três foram as mais marcantes: a reforma burocrática de Vargas nos anos 30; a 

reforma descentralizadora implementada pelos militares em 1967 por meio do 

decreto-lei nº 200/67, e a reforma gerencial implementada pelo MARE em 1995. 

Antes de discorrer sobre as três tentativas de reforma administrativas citadas 

a cima se faz necessário conhecer os elementos que caracterizam o estado 

brasileiro, entender o processo de formação social do Brasil, de modo a permitir 

compreender sobre que fundamentos se ergue a estrutura pública brasileira. 

 

 

4.2.1 Cultura brasileira 

 

Joaquim Nabuco (2000), Sergio Buarque de Holanda (1987), Raimundo Faoro 

(1977), Gilberto Freire (1998) e Edson Nunes (1997), são alguns dos principais 

autores que “fundam2” o Brasil. Suas análises sugerem que a cultura brasileira e de 

suas organizações, esta fortemente ligada ao processo de colonização e 

desenvolvimento do Brasil. 

O processo de colonização brasileiro, pautado na ética do aventureiro 

segundo Sergio Buarque de Holanda(1987), não consegue promover no Brasil 

instituições sólidas, nem prender os colonizadores na colônia (o que dificultou a 

formação de um espírito cooperativista e associativista), o único interesse daqueles 

que por aqui passavam era extrair as riquezas existentes sem se preocuparem com 

os problemas e a sustentabilidade da região. 

Somente com o advento da cultura da cana de açúcar, o Brasil passa a 

esboçar aquilo que viria a ser uma estrutura social marcada pela miscigenação, por 

uma cultura construída sobre bases diversas, sendo as principais: a influência da 

cultura indígena, da cultura africana e da cultura portuguesa. 

Durante esse período surge uma das principais instituições no processo de 

formação social brasileiro, a escravidão3. Caracterizou-se por gerar uma rede de 

                                                 
2
  Fundar no sentido de serem os primeiros a descrever a cultura brasileira. 

3
 No caso das colônias da América do Norte a escravidão não se configura como uma instituição assim como no 

Brasil, pois não se configurou como elemento balizador para as demais relações sociais locais. 



78 

 

relações que balizavam as diversas relações no Brasil colonial. Esta instituição teve 

grande influência na formação social do país, tais como uma economia 

predominantemente rural, alta concentração de renda e ausência de mercado 

interno. 

De acordo com a análise de Joaquim Nabuco, “Das classes que esse sistema 

fez crescer artificialmente a mais numerosa é a dos empregados públicos” (2000, 

p.128). Segundo o autor, percebe-se uma estreita relação entre o fim da escravidão 

e a epidemia do funcionalismo público, quando relacionadas com a superstição do 

Estado-providência, pois além do surgimento de uma massa marginalizada em um 

contexto de baixa participação política, Nabuco afirma que “o funcionalismo é (...), o 

asilo dos descendentes das antigas famílias fidalgas” (2000, p.128). Assim, colocam-

se então as bases para o surgimento do aparelho estatal brasileiro e de um Brasil 

patrimonial, patriarcal, personalista e clientelista. 

A apropriação do Estado pelas decadentes das elites açucareiras tem como 

principal conseqüência a confusão entre o público e o privado, agravada pela baixa 

participação política da população (HOLANDA, 1987). O Estado passou a ser visto 

como uma ampliação do círculo familiar, existindo, entre este e o Estado, uma 

gradação, e não uma descontinuidade. Esse modelo patrimonialista de Estado fez 

com que valores familiares fossem levados para as esferas sociais e políticas, 

formando uma sociedade precária e com fortes restrições a formação e evolução 

social segundo conceitos atuais (HOLANDA, 1987). 

Assim como Holanda (1987), Faoro (1977) identifica o patrimonialismo como 

uma das principais características da sociedade brasileira.  Em sua obra, os Donos 

do Poder, levanta o que seriam as bases desse traço cultural. Argumenta, que no 

Brasil no decorrer da História, de D. João a Getúlio Vargas, persistiu uma estrutura 

político-social que resistiu a todas as transformações fundamentais. Considera ele, 

que na transição brasileira para o capitalismo moderno foram incorporadas apenas 

as técnicas, máquinas e as empresas permanecendo uma estrutura característica do 

capitalismo político ou pré-capitalismo. Esse sistema político-econômico, segundo 

argumenta o autor, se caracteriza pelo predomino do quadro administrativo, o 

estamento que passa de aristocrático para burocrático, e pela mudança de 

acomodação e não estrutural. 

Faoro (1977) lembra que a diferença do patrimonialismo para o 

patriarcalismo, identificável no poder de mando dos fazendeiros, do senhor e dos 
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coronéis, é a presença de um quadro administrativo, o estamento burocrático. Este 

configura o governo de uma minoria, onde os poucos que dirigem e controlam, 

exercendo o poder em nome próprio, impõe seus padrões a muitos, sem 

socorrerem-se da nação para justificar seu poder, tendo na democracia sua 

legitimação, mais em contradição que em consonância com seu conceito 

fundamental. 

Edson Nunes (1997) descreve a formação do estado brasileiro considerando 

a interação entre quatro gramáticas políticas: clientelismo, corporativismo, 

universalismo de procedimentos e insulamento burocrático. Segundo o autor o 

estado brasileiro se constrói conjugando essas gramáticas e não rompendo com 

velho, de forma que traços clientelistas, corporativistas, fisiologistas, característicos 

de organizações patrimonialistas, são freqüentemente encontrados na burocracia 

pública brasileira. 

Assim, a análise da formação social do Brasil permite perceber que o estado 

brasileiro foi construído sobre uma cultura marcada por práticas clientelistas, 

corporativistas, patrimonialistas, fisiologistas, dentre outras. Essas características 

influenciaram consideravelmente as tentativas de reforma ocorridas no Brasil desde 

o início do século passado.  

 

 

4.2.2 As tentativas de reformas administrativas no Brasil 

 

Várias foram as tentativas de aumentar o desempenho da máquina pública 

brasileira, contudo seus resultados estavam condicionados à interação entre os 

fatores culturais, políticos e institucionais característicos do contexto no qual 

estavam inseridas.  

 Na década de 30, como forma de combater o clientelismo e o nepotismo 

patrimonialista frutos do processo de formação social do Brasil, e na tentativa de 

aumentar a performance do Estado, Getúlio Vargas insere o país em um processo 

semelhante ao vivenciado pelos Estados Unidos, com Woodrow Wilson, que, em 

1887, viu a necessidade de libertar o Estado do modelo patronal em que se 

encontrava. A revolução veio através de uma reforma administrativa burocrática 

(WILSON, 2005). 
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Com o início do Estado Nacional-Desenvolvimentista, devido aos setores 

voltados para o mercado interno terem se aliado às camadas médias urbanas na 

luta por uma maior participação política (BRESSE-PEREIRA, 2008), e devido à crise 

econômica que assolava todo o globo, os anos 1930 foram marcados pelo abandono 

do liberalismo e pelo aumento do intervencionismo. Assim, a década de 30 teve 

como principal característica o inchaço do aparelho estatal brasileiro, tendo o DASP 

(Departamento Administrativo do Serviço Público), criado em 1938, como um dos 

maiores representantes deste período.  

Segundo Bresser-Pereira (2008, p. 49): 

 

(...) Esses órgãos exigiam pessoal burocrático de alto nível para 
dirigi-los (...). Homens de todas as origens, com formações 
teóricas e ideologias políticas diferentes, mas que naquele 
momento partilhavam as idéias nacionalistas e 
desenvolvimentistas dominantes na sociedade brasileira (...). 

 

Getúlio Vargas acreditava que o Brasil poderia desenvolver-se através da 

“racionalização” da máquina administrativa, livrando-a de sua estrutura clientelista e 

patrimonialista; e do estímulo ao desenvolvimento da atividade econômica nacional, 

por meio do incentivo aos industriais nacionais, tendo em vista a grande crise 

econômica de 29/30 que abalava a economia mundial. 

O Nacional-Desenvolvimentismo pôde ser considerado vitorioso, pois em 

1960 o Brasil era outro se comparado ao de 1930. Possuía um parque industrial 

sofisticado e integrado; possuía um aparelho mais estruturado e profissionalizado; e 

“já não era mais uma sociedade mercantil e patriarcal, mas uma sociedade 

capitalista e industrial.” (BRESSER-PEREIRA, 2008, p. 60). 

Segundo Bresser-Pereira (2008), a partir dos anos 60 começava-se a 

perceber que a utilização de princípios rígidos da administração pública constituía 

um obstáculo para o desenvolvimento do país. Em 1967, Roberto Campos comanda 

uma reforma administrativa ampla conhecida como a reforma do Decreto Lei 200 ou 

a Reforma Desenvolvimentista. Fora montada uma comissão para formular e 

implementar a reforma já em 1964, a COMESTRA (Comissão Especial de Estudos 

da Reforma Administrativa), onde Hélio Beltrão era presidente e principal inspirador 

das inovações. De 1967 a 1969 foi empreendido um intenso trabalho de 

descentralização e simplificação da máquina administrativa federal com a criação da 

Administração Indireta, cujo esforço só é retomado em julho de 1979, com a criação 
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do Programa Nacional de Desburocratização. De acordo com Helio Beltrão “a 

„desburocratização‟ constitui proposição de natureza essencialmente política e 

envolve uma transformação cultural” (BELTRÃO, 2002, p. 35). Para o autor o 

centralismo burocrático constituía o problema mais grave do Brasil. 

No entanto, as tentativas de descentralização e flexibilização da 

administração pública no Brasil incorreram em um erro histórico: a redução do 

tamanho do Estado não foi acompanhada pela evolução dos mecanismos de 

controle. Com isso, o governo não conseguia garantir a qualidade dos serviços 

públicos, nem diminuir o tamanho do estado, pelo contrário, este foi o período em 

que o estado mais cresceu. Devido à não exigência de concurso público a 

Administração Indireta tornou-se um verdadeiro “cabide” de empregos (REZENDE, 

2004). 

Contudo, durante o regime militar no Brasil, intensifica-se um processo de 

burocratização por meio de um forte processo de centralização política e 

administrativa. Com o processo de redemocratização ocorrido no final da década de 

80, “contraditoriamente, enquanto o país se descentralizava no plano da federação, 

através da Constituição de 1988, voltava a centralizar-se no plano administrativo (...) 

retornando aos ideais da Reforma Burocrática de 30” (BRESSER-PEREIRA, 2008, 

p. 80).  

Acreditava-se que o Brasil não havia ainda implementado completamente a 

administração burocrática clássica. Segundo Bresser-Pereira (2001), verificou-se 

que as estratégias descentralizadoras adotadas pelo Estado não se enquadravam 

no modelo burocrático-profissional e que, portanto, não eram tão seguras contra o 

empreguismo, desta maneira, decidiram-se a concluir a revolução burocrática antes 

de seguir as orientações internacionais. 

Somente no governo de Fernando Henrique Cardoso, 1994-2001, com o 

MARE (Ministério da Administração e da Reforma do Estado), implementou-se a 

Reforma Gerencial, que veio substituir “a administração burocrática, misturada a 

práticas clientelistas ou patrimonialistas, por meio de uma administração pública 

gerencial.” (BRESSER-PEREIRA, 1999, p. 6 ) 

Paula (2005a), Bresser-Pereira (1998) e Corrêa e Amaral (2006), ressaltam 

que apesar da Reforma Gerencial só ter ganhado corpo a partir de 1994, percebe-se 

já no governo de Fernando Collor de Melo (1990-1992) políticas com foco nas 

soluções de mercado. 
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Destaca-se aqui que desde a década de 1970, já se podiam perceber 

sintomas da crise do Estado no Brasil, porém esta somente se tornará clara a partir 

da segunda metade da década de 1980, tendo como principais manifestações a 

própria crise fiscal do Estado e o esgotamento da estratégia de substituição de 

importações. (MARE, 1995) 

Segundo Bresser-Pereira (1998b), somente com o fracasso do plano cruzado 

é que a sociedade brasileira se dá conta que a volta ao nacionalismo e ao populismo 

dos anos 50 era inviável, contudo não se percebe a crise fiscal, e muito menos a 

crise do aparelho do Estado na qual estava inserido o país. De modo que somente 

com o episódio da hiperinflação ocorrido no final do governo Sarney, na década de 

1990, que a sociedade passa a perceber a crise. Bresser-Pereira (1999b, p.20) 

afirma ainda em outro trabalho, que esta crise pode ser definida “como uma crise 

fiscal, como uma crise do modo de intervenção do Estado, como uma crise da forma 

burocrática pela qual o Estado é administrado e como uma crise política.”. 

A Reforma do Aparelho do Estado foi implementada através de uma emenda 

constitucional enviada ao congresso em 1995 (Emenda Constitucional nº 19) e da 

elaboração do Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado, aprovado pelo 

Comitê de Reforma do Estado e pelo Presidente da República em setembro de 

1995, onde estavam definidas as diretrizes e os fundamentos da reforma. 

(BRESSER-PEREIRA, 1999) 

Segundo Bresser-Pereira (1998b), estavam listados, apenas no Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado, entre 1995 e 1998, os seguintes 

projetos prioritários, todos seguindo as diretrizes definidas no Plano Diretor:  

 

... reforma da Constituição no capítulo da administração pública, a 
elaboração de projetos de leis complementares à reforma 
constitucional, programa de reestruturação e qualidade nos 
ministérios, programa de organizações sócias, programa de agências 
executivas, sistema de contabilidade gerencial, sistema de 
informações gerenciais da administração pública, fortalecimento do 
núcleo estratégico por meio da política de carreiras, reformulação do 
sistema de remuneração dos cargos em comissão do Governo 
Federal, plano nacional de capacitação, programa de redução dos 
custos de pessoal e eliminação do privilégios..., revisão e 
desburocratização da lei de licitações, aperfeiçoamento do sistema 
de serviços gerais do Governo Federal, estabelecimento da rede do 
governo..., integração dos sistemas administrativos informatizados do 
Governo Federal, projeto de lei sobre processo administrativo, 
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fortalecimento da internet como canal de comunicação do governo 
com os cidadãos, reestruturação e qualidade interna do MARE. 

 
O projeto de reforma brasileiro voltou-se substancialmente para a 

administração púbica federal, no entanto, muitas das suas diretrizes e propostas 

podem também ser aplicadas no nível estadual e municipal, talvez esse seja um dos 

fatores da dificuldade de implementar a reforma no Brasil. 

De acordo com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado - PDRAE 

(1995), a reforma deve ser entendida dentro de um contexto de redefinição do papel 

do Estado, redirecionando suas atividades para se fortalecer na função de promotor 

e regulador, deixando de ser responsável pelo desenvolvimento econômico e social 

pela via da produção de bens e serviços. Por esse ponto de vista o Estado é 

essencialmente um instrumento de transferência de renda. 

A principal mudança conceitual implementada pelo PDRAE e que 

desencadeia todas as outras de ordem mais prática, foi a divisão do aparelho do 

Estado em quatro setores: núcleo estratégico, atividades exclusivas, serviços não-

exclusivos e produção de bens e serviços para o mercado.  
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QUADRO 2 – Os setores e formas de propriedade do Estado 

Fonte: Mare (1995) 

 

A distinção destes setores dentro do aparelho estatal possibilitou ao governo 

descentralizar algumas das atividades que antes estavam centralizadas no Estado 

tais como, atividades de pesquisa, museus, universidades, atividades produtivas e 

etc. Contudo é importante ressaltar que os novos atores que surgiram neste 

processo, foram empoderados apenas no sentido de executar as políticas, 

continuando ainda a formulação a cargo do Núcleo estratégico do estado, no caso 

do Brasil representado pelos Ministérios (MARE, 1995). 

A reforma gerencial traz em seu arcabouço conceitos atuais de administração 

e de eficiência, com foco no cidadão, saindo este, da condição de usuário para a de 
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um cliente que busca o melhor atendimento de suas necessidades. Para tanto o 

Estado voltou-se para o controle de resultados e para a descentralização visando 

assim chegar ao cidadão/cliente. 

Tendo em vista a redefinição do papel do Estado brasileiro e os novos 

conceitos introduzidos na administração pública brasileira, Bresser-Pereira (1998B) 

apresenta algumas das principais alterações promovidas pelo reforma implementado 

no Brasil no ano de 1995: a adoção da “gestão pela qualidade total” por meio do 

Programa de Qualidade e Participação e do Programa de Reestruturação e 

Qualidade dos Ministérios; a utilização de agência executivas e reguladoras para 

execução das atividades exclusivas de Estado; a implementação do modelo de 

Organizações Sociais para a execução das atividades de caráter público, porém 

não-estatal; a reforma gerencial implementada na saúde por meio da NOB-964; uma 

nova política de recursos humanos pautada na profissionalização, capacitação, 

flexibilização; a eliminação de privilégios e redução de custos com pessoal; a 

simplificação das compras e terceirização; o uso da tecnologia de informação, 

oferecendo aos gestores públicos mais informações e de melhor qualidade; a ênfase 

na comunicação institucional e transparência; dentre outras. 

Esse novo papel que o Estado passa a assumir com a emenda constitucional 

nº 19 que implementa a reforma e com o plano diretor da reforma aprovado no 

Congresso Nacional em 1995,  tem como principal contribuição a reintrodução, no 

campo da gestão pública no Brasil, de uma discussão sobre a eficiência  do Estado.  

Segundo o MARE (1995), apesar da administração pública gerencial 

representar um avanço com relação ao modelo de administração pública vigente 

(burocrático), esta também se apóia, embora flexibilizando, em alguns dos seus 

princípios fundamentais, como: a admissão segundo critérios de mérito, a existência 

de um sistema estruturado de remuneração, as carreiras, a avaliação de 

desempenho e o treinamento. Na realidade a principal diferença entre o modelo 

burocrático e o gerencial se encontra na forma de controle, pois enquanto o primeiro 

baseia-se nos processos, o segundo concentra-se nos resultados. A administração 

pública gerencial esta pautada na definição precisa de objetivos, na autonomia do 

gestor público e no controle/cobrança posterior dos resultados. 

                                                 
4
 NOB-96 – Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde. 1996. Brasília: Ministério da Saúde.  
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Para Peci e Cavalcanti (2000, p. 8) a adaptação e a transferência dos 

conhecimentos gerenciais desenvolvidos no setor privado para o público eram os 

pontos centrais da reforma, pressupondo a redução do tamanho da máquina 

administrativa, com uma ênfase crescente na competição, incentivo ao 

empreendedorismo e ao aumento da eficiência. Os autores seguem afirmando que a 

autonomia, a liberdade de decisão e de iniciativa retratam um espírito empreendedor 

positivo e ressaltam a importância deste para a reforma. 

Torna-se importante ressaltar aqui, que embora a administração pública 

gerencial tenha como inspiração a gestão empresarial, não pode ser confundida com 

a última. O Plano Diretor considera que tais organizações (públicas e privadas) têm 

um leque vasto de diferenças, como por exemplo: a finalidade (lucro e bem-estar 

social, respectivamente); a origem das receitas (venda de produtos ou serviços e 

impostos, respectivamente); o controle interno (controlada pelo mercado e 

controlada pela sociedade, respectivamente), entre outras.  

Desta maneira, a reforma brasileira dos anos 1990 introduz na administração 

pública do Brasil uma visão empreendedora, um modelo fundado no controle dos 

resultados, com uma grande preocupação em reduzir o tamanho do aparelho do 

Estado, de forma que este passe a assumir apenas um papel de regulador, não 

estando diretamente envolvido com a atividade econômica, como, por exemplo, com 

a produção de bens de consumo ou de qualquer tipo de serviço que possa ser 

disponibilizado pela iniciativa privada. 

Contudo, na tentativa de evidenciar a necessidade dar continuidade ao 

processo reformador no Brasil, Abrucio (2007) aponta como principais eixos para a 

renovação da agenda brasileira de reformas os seguintes: a profissionalização da 

burocracia, a eficiência, a efetividade e a transparência/accountability. O autor 

conclui afirmando que “Uma agenda de longo prazo para reformar a gestão pública 

brasileira depende, como qualquer outro campo de políticas públicas, não só de 

idéias e análises. Acima de tudo é preciso construir coalizões.” (p. 85) 

 

 

4.2.3 A tendência de falha seqüencial da reforma brasileira na década de 1990. 

 

No caso brasileiro, a reforma administrativa de 1995 se caracterizou pelo 

comportamento dual de determinados atores que inicialmente se encontravam como 
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principais catalisadores da reforma, e em um segundo momento se tornaram o maior 

obstáculo. Em um primeiro momento, devido a pressões diversas, tanto internas 

quanto externas, para a implementação de uma política de arrocho fiscal, buscando 

um equilíbrio das contas públicas e a manutenção do Plano Real, houve uma 

cooperação das agências controladoras (Tribunal de Contas da União e segmentos 

contrários nos Ministérios da Fazenda e do Orçamento (MARE, 1998 apud 

REZENDE, 2004, p.69). Contudo, no tangente à mudança institucional tais atores 

assumiram uma postura de resistência, pois esta, visando alcançar um aumento de 

performance por meio da descentralização das atividades do Estado, gerou certa 

desconfiança. 

Esta resistência se justifica por meio do histórico de descentralizações 

errôneas no Brasil, que apesar de buscarem um melhor desempenho do Estado não 

focavam no desenvolvimento de mecanismos de controle que permitissem o 

monitoramento das unidades descentralizadas, gerando um inchaço organizacional 

e uma queda de performance. 

Ao analisar as tentativas de reformas administrativas ocorridas no Brasil a 

partir de 1930, Rezende (2004) afirma que apesar de terem ocorrido de forma 

desordenada duas delas tiveram relativo sucesso, quando analisada sua 

sustentabilidade no tempo. A reforma do DASP na década de 30 e a reforma do 

decreto lei nº 200/67 em 60 tiveram maior êxito que as demais, no entanto não 

conseguiram alcançar todos os objetivos estabelecidos, o que pode ser observado 

na contínua tentativa de aumento de desempenho. Estes casos são justificados pelo 

autor através da alta concentração de poder no executivo. Ele argumenta que em 

contextos de autoritarismo as políticas de reforma tendem a atingir um maior número 

de objetivos, por terem um maior controle dos atores envolvidos, o que não acontece 

em democracias. 

Outro grupo de pressão que influenciou na falha da reforma foi composto por 

aqueles que perderiam com a política. Estes consideravam que a política de 

reorganização burocrática iria colocá-los em uma situação de vulnerabilidade, pois 

perderiam a estabilidade e dependeriam das dinâmicas de mercado, pois o Estado 

passaria a responsabilizar-se agora apenas com parte do orçamento destas 

organizações tendo estas que buscar o restante no mercado. 
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5 O CASO DO GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

 

Após apreendidos os principais conceitos e características que influenciaram 

a reforma administrava brasileira iniciada a nível federal na década de 1990, e 

compreendido o contexto e mecanismos que possibilitaram a absorção deste 

discurso por parte dos estados brasileiros, nesta seção serão analisados os 

elementos que caracterizam a experiência do governo do estado do Piauí em 2003. 

Este ano foi de grande importância para a política piauiense, pois, no 

nordeste, o primeiro candidato petista ao governo fora eleito no Piauí. Este fato foi 

de grande relevância para o estado por representar um enfraquecimento da herança 

patrimonial que a muito sustenta a elite política local historicamente constituída 

sobre um esqueleto de concentração de poder e de Terras. 

O resultado das eleições coloca este grupo político em uma tarefa 

desafiadora, tendo em vista às esperanças de mudança e à situação na qual se 

encontrava a sociedade piauiense. Bonfim (2004) ao analisar este fenômeno 

enumera 3 das quais seriam os maiores obstáculos para o novo governo: 1) as 

expectativas geradas pela eleição, devido aos Poderes Executivos, estadual e 

federal, estarem sob o controle da mesma força política, e às pautas historicamente 

defendidas por este grupo; 2) a desorganização política e financeira da máquina 

pública, que inviabilizava a captação de investimentos por parte do estado, que tinha 

como maior causa sua política de gestão de pessoas; e 3) a relação entre petistas e 

aliados, principalmente no que se refere à formação da equipe de governo. Assim, 

para que o governo conseguisse aproximar-se o máximo possível das expectativas 

geradas com sua eleição, seria necessária a proposição de uma Reforma 

Administrativa que trouxesse para a estrutura burocrática piauiense o mínimo de 

racionalidade administrativa. 

Com o objetivo de facilitar a compreensão do caso, este capítulo foi dividido 

em duas questões centrais. A primeira se refere ao processo de formação do estado 

do Piauí, buscando evidenciar traços culturais fortemente arraigados na estrutura 

deste estado. Já a segunda refere-se à estrutura administrativa resultante deste 

processo e à tentativa de modernização desta. 
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5.1 A Formação do estado do Piauí 

 

Antes de entrarmos no objeto deste trabalho, que é o processo de reforma 

administrativa implementado no início do governo Wellington Dias, com o objetivo de 

lhe proporcionar uma boa governança, se faz necessário entendermos como se deu 

o processo de formação do estado piauiense, pois apesar de ter suas bases e 

conseqüências com poucas divergências das citadas anteriormente ao se descrever 

o processo de formação cultural brasileiro, pode-se através desta identificar pontos 

que ajudem a compreender o processo ocorrido no Piauí. 

 

 

5.1.1 Formação social 

 

De início, é importante nos situarmos no que Martins et al (1979) expõem ao 

defender a importância de analisarmos o processo de formação da cultura 

piauiense. Os autores lembram a grande tendência a generalizações nos estudos da 

fase colonial brasileira. Citam que devido à grande extensão do território brasileiro 

algumas de suas particularidades não são consideradas, o que pode ser percebido 

no caso do Nordeste, onde é notório o desconhecimento do “Nordeste pecuário”. 

Segundo os autores, não são raras interpretações da cultura nordestina que relegam 

ao “interior pecuário” uma posição de pouca visibilidade na interpretação analítica da 

formação da sociedade nordestina. Assim, para entender melhor o caráter da 

colonização do Piauí, Martins et al (1979) levantam alguns elementos importantes 

durante a colonização do estado.  

A região enquadra-se na faixa pré-amazônica, o que facilitou a fixação de 

seus colonizadores devido à existência de recursos hídricos, vegetais e animais 

suficientes para a sua sobrevivência. No entanto, por ser quase inteiramente incluída 

em um pacote sedimentar de rochas areníticas, observa-se um teor de fertilidade do 

solo relativamente baixo, apesar da abundância de reservas hídricas. O não 

desenvolvimento econômico local se deu principalmente devido à inexistência de 

produtos que na época pudessem ser explorados e à sua localização, que tornava 

inviável o cultivo da cana-de-açúcar, restando apenas aos seus ocupantes a criação 

do gado como principal atividade.  
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Além da criação do gado como força produtiva, a difícil comunicação entre “o 

Piauí” e as outras regiões em contato direto com a Metrópole, devido às enormes 

distâncias, os transportes perigosos, lentos e onerosos, também será determinante 

no processo de formação social piauiense. 

Martins et al (1979), lembram ainda que a caça ao índio foi um dos principais 

motivadores da ocupação do “espaço piauiense”, que serviam como mão-de-obra e 

peça fundamental como elemento militar. A guerra ao índio proporcionou a 

distribuição de extensas faixas de terra para os principais comandantes, sendo este 

um dos embriões dos grandes latifúndios piauienses.  

Ao contrário da idéia tradicionalmente aceita a expansão da pecuária 

nordestina não esta diretamente relacionada com o crescimento do negócio 

açucareiro, pelo contrário, se relaciona mais com sua decadência, pois liberou mão-

de-obra que era atraída para a região do “Piauí” pela possibilidade de realizar 

negócios com o apresamento de índios e de constituir direitos com os quais 

reivindicar sesmarias em terras ainda sem dono. Juntamente com a decadência da 

região açucareira no final do século XVII, o início da decadência da mineração levou 

a pecuária nordestina a criar um esquema de auto-subsistência, o que a colocou em 

uma posição secundária na economia colonial, significando um alinhamento pouco 

expressivo com a economia colonial. (MARTINS et al,1979). Brandão (1995), afirma 

que a auto-suficiência decorrente da prosperidade da pecuária foi um dos fatores 

que contribuíram para o isolamento social no Piauí. 

O caráter “quase extrativista” da pecuária nordestina foi um elemento muito 

importante para a formação do estado piauiense. Essa característica se justifica com 

o modelo extensivo de manejo, que não exigia grandes quantidades de mão-de-

obra, pois o gado passava a maior parte do tempo solto nos pastos sem muita 

interferência do trabalho humano, diferentemente da agricultura do litoral que 

absorvia grande mão-de-obra (BRANDÃO, 1995). Como conseqüência percebe-se 

uma baixa especialização do trabalhado, pois devido à exigência mínima de força de 

trabalho uma única pessoa fazia praticamente todo o serviço. Outra conseqüência 

vinda dessa característica foi a presença de grandes latifúndios, que através das 

“guerras justas” contra os indígenas em busca de expandir os pastos foram se 

tornando cada vez mais predominantes na região. (MARTINS et al,1979) 

Percebem-se aqui dois pontos importantes para esta análise: um é o 

surgimento dos latifúndios, através da grande concentração de terras nas mãos de 
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poucos e o outro é a baixa densidade demográfica da sociedade piauiense. Estes 

pontos nos ajudarão a entender a estrutura do estado do Piauí no início da gestão 

do governador Wellington Dias. 

Além da natureza da atividade de criação do gado ser “quase extrativista”, 

outro fator que contribui para a baixa densidade demográfica da região que 

futuramente seria conhecida como Piauí foi o contexto de lutas e violência na qual 

estava inserida. Isso fez com que a maior parte da população fosse constituída de 

pessoas do sexo masculino tendo nas indígenas a figura feminina, pois seus 

ocupantes não queriam expor suas famílias a tal risco, o que conotava o “Piauí” 

apenas como um campo produtivo sem preocupar-se com o desenvolvimento 

econômico da região. Segundo Brandão (1995, p.23), “Seus integrantes, 

individualmente, é que se manifestam. Os grupos, pois, não tem consciência social. 

Com outras palavras não existem. E não existe, igualmente, uma sociedade 

piauiense nos primeiros tempos.”.  

O grande latifúndio pecuário também trouxe como conseqüências a grande 

concentração de poder nas mãos de poucos, construindo assim um grupo 

oligárquico local, e um entrave ao desenvolvimento econômico dos pequenos 

produtores, uma vez que dependem dos grandes latifundiários para produzirem por 

não possuírem terras, tendo que pagar um imposto sobre a sua produção que aliada 

à baixa produtividade devido às técnicas rudimentares de cultivo, faz como que lhes 

sobre apenas o necessário para a sua sobrevivência. (MARTINS et al,1979) 

Na década de 50 na tentativa de mudar a realidade enfrentada pelo nordeste 

o governo federal cria a SUDENE, que seria responsável pelas atividades referentes 

ao desenvolvimento desta região. No entanto, devido à baixa representatividade a 

nível nacional dos grupos políticos e econômicos piauienses, a maior parte dos 

investimentos foi direcionada para Bahia, Ceará e Pernambuco, ficando o Piauí 

esquecido por causa do seu próprio processo formativo. Este fator será decisivo no 

desenvolvimento das estruturas capitalistas locais dinamizadoras do 

desenvolvimento da região. 

Para que possamos entender a conjuntura na qual estava inserida a estrutura 

pública piauiense não basta apenas descrever como se deu o processo colonizador, 

mas também se faz necessário entender como se deu a consolidação e evolução 

dos grupos oligárquicos que se esboçaram, como exposto anteriormente, durante o 

período de ocupação do território. 
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5.1.2 Os Donos do Piauí 

 

Segundo Martins et al (1979), os dois grandes fatos que explicam o processo 

de consolidação das estruturas de poder no Piauí são: a Balaiada, onde, com a 

derrota popular, “as oligarquias dirigentes puderam adequar os mecanismos de 

controle social às condições do século XIX” (p.76), e as lutas pela Independência 

que afirmaram o poder local das grandes famílias proprietárias. 

Como evidenciados nos parágrafos anteriores, fenômenos como a 

concentração de terras (e, por conseguinte, de poder e renda), a baixa densidade 

demográfica, o relativo isolamento da sociedade piauiense, dentre outros 

decorrentes do processo colonizador deste território, irá nos ajudar a explicar a 

estrutura administrativa do Piauí. O contexto de baixa atividade econômica também 

foi muito marcante neste processo, pois impediu um maior grau de mobilidade 

social. Não podemos, entretanto, delimitar a influência de cada fenômeno para cada 

característica da sociedade piauiense, pois o que ocorreu de fato foi uma 

confluência de fatores que construíram uma determinada estrutura social, mas serão 

apontados alguns traços característicos da estrutura social do Piauí citadas por 

Martins et al (1979). 

A sociedade piauiense esteve até meados do século XX marcada por um 

grande distanciamento entre dois blocos sociais, de um lado os grandes 

proprietários, um número reduzido de pequenos comerciantes importantes e outros 

mais (MARTINS et al, 1979), este grupo agia sempre conjuntamente para a 

manutenção do sistema oligárquico), do outro lado se localizava a grande massa da 

população, que tinha como principais características a não propriedade das terras e 

a destituição de qualquer poder político. 

Esta era uma população eminentemente rural e isoladamente dispersa em um 

grande território. Esta baixa densidade demográfica do Piauí ocasionou grandes 

dificuldades de comunicação entre seus componentes, o que, em partes, facilitava 

as práticas clientelistas e patrimonialistas que compunham o sistema de “curral 

eleitoral” presente na região, pois ao associarmos este fato ao baixo nível intelectual 

característico deste grupo social, verifica-se uma baixa capacidade de análise de 

seus representantes e do contexto no qual estão inseridos. Com relação ao nível 

educacional se faz necessário frisar que entre os chefes de família raros tinham 

nível de instrução primária. Martins et al (1979, p. 78) retrata muito bem essa 
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realidade ao afirmar que “Para exercer o domínio político, que emanava 

fundamentalmente da propriedade da terra, as oligarquias não necessitavam de 

ilustração maior que a necessária para lidar com os que lhes eram imediatamente 

sujeitos.” Brandão (1995) afirma que o latifúndio esmagou as classes médias, 

fazendo com que se negue a existência de confronto direto como os existentes hoje 

no meio urbano. 

Com o processo de luta pela Independência no início do século XIX os 

grandes proprietários e um pequeno grupo de comerciantes piauienses que até 

então haviam se comprometido a manterem-se longe das manifestações 

antiportuguesas desde que fosse respeitado seu poder local, percebem neste 

momento uma grande oportunidade deste grupo assumir, definitivamente, o poder 

oficial da capitania. 

Segundo Martins et al (1979, p.86): 

 

A importância de fato se prende a dois aspectos: em primeiro 
lugar os proprietários viram-se, a partir de então, com todas as 
possibilidades de fazer perpetuar o latifúndio criador com a base 
essencial da economia piauiense e, em segundo lugar, estes 
mesmo proprietários passaram a articular um sistema de 
articulação política de caráter oligárquico, que teria uma vigência 
duradoura no Piauí. 

 

Ao final das lutas pela Independência a estratégia traçada pelo grupo 

dominante piauiense consegue êxito, pois ambos os poderes, imperial e republicano, 

reconhecem o direito das grandes famílias piauienses exercerem o poder local. 

(MARTINS et al, 1979) 

Com a legitimação dos grupos oligárquicos no Piauí a partir do processo de 

Independência surgem contradições que vão gerar a maior convulsão social da 

história do Piauí, a Balaiada. Suas principais causas são a persistência da crise 

estrutural da economia piauiense, permanecendo seu caráter de subsistência 

(BRANDÃO, 1995), o que tornou mais difícil as condições de vida da massa; e o 

despotismo do governo de Manoel de Souza Martins. A derrota do movimento só 

veio a consolidar o poder oligárquico destes grupos uma vez, que estes passaram a 

dedicar uma atenção especial para o aparelho repressivo, na figura de um Corpo 

Policial permanente, da guarda municipal e posteriormente da Polícia Militar. 

Para Bonfim e Santos Jr. (1995, p.47): 
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A derrota é então um reforço importante nas bases da 
denominação política no Piauí, assegurando e perpetuando por 
várias décadas a hegemonia do poder dos grandes proprietários 
rurais, ligados à exploração da cultura pecuária. 

 

Brandão (1995) elenca como um dos fatores que influíram na formação social 

do Piauí a mudança da capital para Teresina na tentativa de dinamizar a economia 

do estado, visto que esta se localizava mais próxima do mar, havia a possibilidade 

da navegação pluvial através do Parnaíba, possuindo áreas férteis para a 

agricultura, além de uma maior facilidade de intercâmbio com os demais centros 

civilizados dos Impérios. Segundo Brandão (1995, p.33) “Teresina seria fator de 

“reorientações do eixo econômico e das correntes de comércio” da extensa região 

de que se tornaria pólo de desenvolvimento”. No entanto, apesar de um pequeno 

surto de urbanização, nenhum impulso durável foi percebido, nem poderia, pois tal 

sociedade possui marcas predominantemente agrárias. 

Outro elemento citado por Brandão (1995) e por Martins et al (1979) é a 

integração nacional. Com a consolidação do Estado nacional abri-se a possibilidade 

de intervenções externas, de caráter político-econômico. Após a Independência, a 

primeira política de intervenção externa foi a política assistencialista do Poder 

Central que se apresentou de duas formas: como socorro puro e simples às 

populações que estavam sofrendo com grandes calamidades, e como o 

financiamento da infra-estrutura necessária ao redirecionamento e impulsão das 

atividades econômicas (MARTINS et al, 1979). Martins et al (1979) lembra que as 

principais problemáticas no quesito integração nacional eram comunicação e 

transporte, sendo neste pontos fundamentadas as idéias da navegação pluvial a 

vapor e também a da fundação de Teresina. Ressalta também que além de não 

possuírem grande poder de barganha, as elites piauienses nunca estiveram 

seriamente preocupadas com o desenvolvimento local, estando mais ligados aos 

seus próprios interesses como práticas clientelistas e desenvolvimento tecnológico 

do setor rural.  

Brandão (1995) afirma que apenas a partir de 1950 começa outro período da 

história econômico-social do Piauí, pois a sua integração estava inserida no 

processo de desenvolvimento Brasileiro. Podemos perceber esse fato ao 

observarmos a construção de rodovias (BR‟s e PI‟s) e na atuação da SUDENE, que 
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visava através do financiamento de projetos econômicos uma mudança na realidade 

do Nordeste. 

Contudo é importante frisar que apesar deste esforço, temos que considerar a 

estrutura social construída no Piauí. A grande concentração de poder e o baixo 

poder de barganha de seus representantes, não possibilitaram ao Piauí uma maior 

participação na recepção de investimentos e os poucos que foram aprovados, 

tiveram o objetivo de servir uma classe dominante. 

A consolidação do sistema político brasileiro se dá na segunda metade do 

século XIX, pautada em uma forte centralização das ações políticas na figura do 

Imperador, resultando em uma baixa participação política nas Províncias, onde os 

governadores eram pessoas externas às suas condições políticas locais. Este fato 

pode ser observado ao analisarmos os projetos que visavam suplantar os problemas 

econômicos da região, pois além da centralização política verifica-se também a 

financeira. (BONFIM; SANTOS Jr., 1995) 

Esta dependência do poder central não é uma conseqüência exclusiva das 

políticas imperiais, mas também resulta do interesse na manutenção do status quo e 

da crença que as elites regionais tinham que através da ação do poder público a 

sociedade se moveria rumo ao progresso. Seguindo a análise de Nabuco (2000), 

quando afirma ser a burocracia pública o asilo dos descendentes das antigas 

famílias fidalgas, Bonfim e Santos Jr. (1995) citam a estrutura burocrática pública 

como um grande móvel de sobrevivência das elites piauiense, tendo em vista a 

prática de distribuição de cargos aos parentes e amigos daqueles que dirigiam o 

estado. Assim, a sobrevivência desses grupos passou a depender diretamente dos 

recursos provenientes de projetos financiados pelo Tesouro Nacional, bem como 

dos cargos que a administração pública lhes proporcionava, passando estes a 

verem com bons olhos a dependência do poder central. 

No fim do Século XIX, com o fim do Império e a consolidação do sistema 

político republicano, prevalece a política descentralizada, fundada na capacidade 

que os estados possuíam de sobreviver com suas próprias rendas. Um excelente 

espelho desta nova dinâmica foi a “política dos governadores”. Esta política 

consolida no poder a posição dos coronéis, fundamentais para o credenciamento 

das políticas nacionais junto ao poder central. O sistema funcionava da seguinte 

forma: em troca dos votos conseguidos pelos coronéis, estes recebiam cargos 

públicos para seus parentes e amigos, prestígio e acesso às estruturas estaduais e 
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controle político do município, tornando-se estes verdadeiros donos do poder, 

lembrando Faoro (1977) ao citar o patrimonialismo como uma das principais 

características da sociedade brasileira. (BONFIM; SANTOS Jr., 1995) 

Essa política resulta em uma distribuição desigual do poder, devido às 

representações dos estados junto à União e às questões econômicas. A situação na 

qual se encontrava o Piauí veio a se agravar com a estrutura federativa criada em 

1889, pois nossa realidade era fundamentalmente rural, de baixa densidade 

demográfica, possuía um baixo índice de escolaridade, até mesmo seus maiores 

líderes políticos não possuíam maiores letras segundo Bonfim e Santos Jr. (1995). 

Realidade esta que é amenizada com a descoberta de novos produtos como a 

borracha de maniçoba, a amêndoa de babaçu, a oiticica, o tucum e outros mais. É 

importante frisar que esse aquecimento econômico não consegue grandes 

modificações na estrutura de poder do Piauí. 

Tais condições, juntamente com o descontentamento com as oligarquias no 

país acabam por desembocar no Movimento Tenentista que representou para o 

Brasil a porta de entrada para a primeira Reforma Administrativa do País, a 

Revolução de 30. No entanto, Bonfim e Santos Jr. (1995, p.53) ressaltam que: 

 

De modo conclusivo, podemos afirma que a formação política do 
Estado, mesmo em momentos como o da intervenção militar, 
advinda da Revolução de 30, teve como eixo fundamental a 
perspectiva de assegurar aos grandes proprietários rurais as 
condições de manutenção de seus domínios político e social. 

 

Percebe-se então que a formação do estado piauiense cristalizou alguns dos 

principais traços do processo de colonização do Piauí, tais como: concentração de 

poder, uma baixa integração nacional, uma baixa qualificação da população dentre 

outros. Tais elementos dificultaram ou impossibilitaram que outros atores ou setores 

tivessem seus interesses representados pelo sistema político local. 

 

 

5.1.3 Um cenário de atraso  

 

O processo de formação e consolidação das elites políticas do Piauí, o 

colocou em uma das situações mais críticas do país. Como efeito disso, encontra-se 

no Piauí um dos maiores quadros de pobreza e abandono do Brasil. Em 1990, cerca 
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de 1,5 milhões da população piauiense era constituída de pobres. No mesmo ano, 

40% das famílias mais pobres possuíam uma parcela de apenas 5,8% da renda 

estadual. Possuía também em 1991 uma taxa de alfabetização de adultos de 58,3% 

da população. (BONFIM, 2004) 

Tais conseqüências geraram no Piauí uma conjuntura de baixa participação 

política devido às poucas possibilidades de interação social presentes no estado. 

Para Bonfim (2004), a visão patrimonial, o clientelismo e o autoritarismo, disfarçam a 

subordinação através de populismo ou de paternalismo, permanecendo a 

conservação e o atraso. O que leva a crer que a situação econômica e política do 

estado não se encontra em inércia por acaso, mas pela força dos interesses dos que 

o representam. (BONFIM, 2004) 

Tendo por fundamento os malefícios decorrentes da estrutura simbiótica do 

estado piauiense, Bonfim (2004) argumenta que o clientelismo, os caciques, o 

nepotismo, o fisiologismo, elitismo e o patrimonialismo não convergem com as 

dinâmicas sociais contemporâneas. Apesar dos discursos vazios e da retórica 

produzidos pela elite local, estes não parecem se comprovar na prática, pois o 

problema é a distância entre a intenção e o ato, entre o discurso, de caráter 

populista, e a necessidade de optar pelo possível. 

Assim, para Bonfim (2004), falar de construção social ou cultural como 

condicionante de desenvolvimento leva a repensar o problema da construção das 

instituições no Estado, refletir sobre como melhorar o desempenho institucional, 

levando em consideração relações mais democráticas e transparentes entre o poder 

público e a sociedade civil. O autor cita também que a riqueza “(...) é resultado de 

um conjunto “azeitado” de condições preexistentes, no sentido de que rico é aquele 

povo ou sociedade que desfruta de características societais que irão permiti-lhe 

alcançar um patamar de desenvolvimento que está fundado na idéia (...) de relações 

sociais estáveis (...) ”(p.30). Desenvolvimento, como citado pelo autor, deve 

significar sinergia e trazer a idéia de sustentabilidade. 

Bonfim (2004) conclui que, ao falar em desenvolvimento, as instituições 

assumem um papel de destaque, tendo que repensarem sua forma organizativa e 

seu papel na sociedade na qual estão inseridas. Prenuncia também alguns pontos 

que seriam abordados na Reforma Administrativa que ocorreu em 2003, tais como a 

necessidade de racionalizar as finanças do estado para recuperar a capacidade de 

adquirir novos empréstimos internacionais e investimentos externos e internos. 
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5.1.4 O Aparelho estatal resultante 

 

Além dos traços sociais citados acima, do processo de formação do estado 

piauiense resultou também um aparelho estatal com características próprias de sua 

construção histórica, porém não muito diferente do que se podia perceber nos 

demais estados brasileiros.  

Segundo Mendes (2003), o Piauí ainda conserva muito dos traços culturais e 

características econômicas do século XVII, como por exemplo, o cunho extrativista 

da economia. Segundo relatório 2001-2002 do BIRD, entregue à fundação CEPRO, 

o clientelismo e o apadrinhamento político são os principais entraves que atrasam e 

aumentam a miséria no Piauí. 

 Mendes (2003) afirma que o estado ainda possui um parque industrial muito 

tímido, o que o autor atribui, dentre outras coisas, ao processo de industrialização 

tardio, pois apesar dos incentivos dados pelo governo, o estado não conseguia 

superar as limitações de sempre: insuficiência de matérias-primas, mercado interno 

insuficiente, concentração de renda, falta de estradas e de energia, dentre outras 

coisas. Somente a partir de 1970 é que o Piauí consegue minimamente iniciar um 

processo de industrialização com a superação de um de seus principais gargalos, a 

quantidade insuficiente de energia disponível, pois apesar da atuação da SUDENE 

ter se iniciado a partir de 1960, esta deu preferência à concentração industrial nos 

pólos de Recife, Salvador e Fortaleza, não priorizando a construção da infra-

estrutura necessária para a industrialização do Piauí. (MENDES, 2003) 

Além da questão apontada acima, Mendes (2003) também considera o 

desequilíbrio na balança comercial do estado um forte fator de desestímulo à 

industrialização e de incentivo a uma estruturação econômica em torno da atividade 

comercial. O autor argumenta que a integração do Piauí à economia brasileira, por 

meio da construção de estradas ligando o Sudeste ao Nordeste, teve como principal 

conseqüência o crescimento das importações da região Sudeste, o que ocasionou o 

desaparecimento de diversas pequenas fábricas piauienses, impossibilitadas de 

competir devido produzirem em pequena escala, com maior custo e com níveis 

inferiores de tecnologia. 
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Esse pífio desempenho da economia piauiense tornou comum duas 

características nos governos que se sucederam no Piauí até 20025: “a insuficiência 

das receitas próprias para financiar as obras importantes para o desenvolvimento do 

estado e a incapacidade de manter um nível mínimo de superávit no orçamento 

corrente para financiar os investimentos prioritários” (MENDES, 2003, p.286). Este 

cenário tornou o Piauí excessivamente dependente das receitas oriundas de 

transferências federais até mesmo para o cumprimento de despesas correntes, 

chegando a investir 100% do FPE e parte do Fundo especial em despesas de 

custeio.  

 A reboque desta estrutura econômica fragilizada desenvolveu-se um aparato 

estatal com limitações diversas. Através do Diagnóstico Estadual - Piauí (IPEA, 

2004) realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada com o intuito de 

completar a pesquisa referente ao projeto PNAGE, cujo primeiro produto foi a 

Pesquisa PNAGE – Diagnóstico Geral das Administrações Públicas Estaduais, 

realizado em 2003, pode-se perceber o quanto a estrutura físico-administrativa dos 

órgãos públicos do Piauí estava desajustada. 

No que se refere à saúde financeira do estado, este diagnóstico revela um 

cenário pouco confortável, onde a arrecadação do estado estava abaixo da média 

dos demais estados da região nordeste, com apenas cerca de 35% de sua receita 

total sendo proveniente de receitas tributárias, sendo que aproximadamente 94% 

destes eram provenientes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS). O restante da receita do estado, os outros cerca de 65%, eram oriundos do 

Fundo de Participação dos Estados (FPE) (PIAUÍ, 2003).  

Analisando mais a fundo o relatório elaborado pelo IPEA (2004) observa-se 

que, além de na maior parte dos indicadores apresentados o Piauí está localizado 

abaixo da média dos estados do Nordeste, até então o estado encontrava-se com 

uma estrutura sócio-econômica relativamente estagnada, o que não era uma 

situação confortável dada às condições em que se encontrava o estado (no ano 

2000 seu PIB per capta era de R$ 1.870,00, enquanto a média dos estados do 

Nordeste atingia cerca de R$ 3.010,00 no mesmo ano). 

 Juntamente com a situação econômico-financeira fragilizada em que se 

encontrava o estado do Piauí, constituiu-se como resultado deste processo um 

                                                 
5
 Recorte temporal utilizado por Felipe Mendes (2003) 
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quadro de pessoal “inchado”, desqualificado e desmotivado, que além de 

comprometer mais de 50% das receitas do estado, impossibilitava uma atuação 

eficiente do estado no que se refere à implementação de políticas públicas. O grau 

de defasagem do quadro de pessoal da Administração Pública era tamanho que 

desde a década de 1990 não eram realizados concursos públicos para a maioria dos 

órgãos do estado, nos casos mais graves esta realidade podia ser percebida desde 

os anos 1980. (PIAUÍ, 2003) 

 No ano de 2000, segundo Sales (2009), as despesas com pessoal e 

encargos no Piauí chegavam a cerca de 57,79% da receita corrente líquida do 

estado. Segundo o IPEA (2003), o Piauí possuía 20,6 funcionários públicos 

estaduais para cada mil habitantes, o que estava à cima da média do Nordeste que 

era de 18,7 funcionários/ mil habitantes.  Sales (2009) afirma ainda que no ano 2000 

as despesas com inativos e pensionistas eram mais do dobro das receitas de 

contribuição dos ativos. 

A situação financeira do estado era tão difícil que os jornais locais 

apresentavam uma previsão para o déficit mensal do estado em 2002 de R$ 12 

milhões, e divulgavam no dia 14/11/02 que a dívida do estado estava em 2,2 bilhões, 

de modo que para o governo continuar pagando seus funcionários teria renegociá-

la.(PINCEL, 2002a) 

O nível de desorganização do estado era tal que nem o governo, nem o TCE 

sabiam quantos cargos tinha o estado. Uma notícia publicada no jornal O DIA 

(NOVO, 2002a) afirma que mais de 50 leis versão sobre acesso e normas a respeito 

dos cargos públicos que compõem o estado, sendo que 40% dos funcionários do 

estado eram comissionados. O jornal “O Dia” apurou em abril de 2003 que 2446 

funcionários consumiam R$ 20 milhões, o equivalente a 31% dos recursos usados 

para a folha de pagamento. 

 A reestruturação da burocracia pública foi um dos principais focos da reforma 

administrava implementada no início do governo Wellington Dias, pois a 

desorganização administrativa representava um dos principais obstáculos para a 

implementação de sua agenda política, isso porque além do alto custo desta 

estrutura (Em dezembro de 2003 o estado do Piauí gastou cerca de 63% das 

receitas com pagamento de pessoal), o mau funcionamento da máquina pública 
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estatal se agravava com a falta de conhecimento da equipe de governo a respeito da 

estrutura do estado6. 

Uma das principais dificuldades encontradas pela equipe de governo de 

Wellington Dias nos primeiros dias da nova gestão foi definir quantos servidores o 

estado possuía até então. A desorganização era tamanha que apesar de em 

novembro de 2002 o jornal O DIA ter publicado que o estado do Piauí possuía cerca 

de 11mil cargos ilegais (SENA, 2002d), em janeiro de 2003 o governo eleito ainda 

não sabia ao certo quantos funcionários irregulares estavam naquele momento nos 

órgãos estaduais. Somente após 3 meses de recadastramento, após a descoberta 

de mais de 900 servidores fantasmas em fevereiro de 2003, o governo concluiu que 

o número de funcionários era de 72 mil e 940 servidores. 

Como apresentado anteriormente o aparelho estatal piauiense se constituiu 

historicamente como um módulo de sobrevivência das elites locais, servindo tanto 

como fonte de prestígio e poder político, quanto para a construção de patrimônio. 

Esta afirmação pode ser ilustrada, por meio de uma reportagem publicada no jornal 

O DIA (2002), que fazia uma denúncia sobre os salários astronômicos recebidos por 

alguns servidores estaduais. A reportagem afirma que determinado servidor de um 

dos órgãos do estado recebia uma remuneração maior que a do presidente da 

república, R$ 10.383,00, chegando, um dos diretores técnicos, a receber R$ 

18.795,93 no mês de setembro do ano de 2002 

A falta de controle sobre as contas do estado era tamanha que 

constantemente verificava-se denúncias de fraudes sobre documentos falsificados e 

corrupção publicadas nos jornais no período estudado. Notícias como estas, que 

denunciavam um completo descontrole da burocracia estatal, demonstravam a 

ineficiência dos mecanismos de controle existentes no estado para acompanhar o 

funcionamento de seus órgãos (SENA, 2002c). Segundo jornais da época, por 

exemplo, o tesouro estadual perdia aproximadamente cerca de R$ 20 milhões por 

mês em sonegação e evasão fiscal devido ao atraso em que se encontrava a 

máquina pública piauiense. (MUSSLINE, 2002) 

                                                 
6
 Como informado no início desta pesquisa este foi o primeiro governo do PT no nordeste, o nos leva a supor 

que a grande maioria ainda não tinha experiência de governo, pois como aponta Freitas (2010) a maioria das 

Secretarias do estado foram ocupadas por pessoas filiadas ao PT.  
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Assim, a situação tanto financeira quanto administrava na qual o estado do 

Piauí se encontrava era de extrema desorganização e desequilíbrio das contas 

públicas. Dívidas como a da Águas e Esgotos do Piauí S/A - AGESPISA, que em 

janeiro de 2003 estava na casa de R$270 milhões; e a do Serviço Social do Estado - 

SERSE, que chegou próximo de colocar o Piauí na lista do Cadastro Informativo de 

Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin, dificultavam a consecução 

de recursos fora do estado. 

Como conseqüência da dívida astronômica que o estado possuía no ano de 

2002, Hugo Napoleão, até então governador do Piauí, foi interpelado pela justiça, 

por crime de responsabilidade fiscal7 juntamente com mais seis governadores 

brasileiros (MG, RJ, MS, RS, ES e DF). A dívida desses estados com União chegava 

à quantia de R$ 250 bilhões. 

 Assim, após eleito, o governador Wellington Dias encontra a máquina pública 

completamente desorganizada, desestruturada e repleta de problemas como se 

pode perceber na tabela abaixo construída a partir de relatório do IPEA (2004): 

 

QUADRO 4 - Os principais problemas encontrados pelo IPEA no Piauí no ano de 

2003. 
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• Ineficiência e ineficácia dos processos de gestão e inadequação das estruturas 
organizacionais, normativas e regulatórias da administração pública estadual 

• Carência da gestão da memória administrativa 

• Sobreposição de competências 

• Deficiência na gestão de contratos e convênios 

R
e
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rs

o
s
 

H
u
m

a
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s
 • Precariedade do sistema de informação gerencial de RH 

• Ausência de política de RH 

• Baixa qualificação dos servidores 

• Precariedade das informações relativas aos recursos humanos 
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• Ausência de sistema de coleta e apuração de dados primários 

• Desarticulação do sistema de planejamento 

• Baixo nível de integração entre planejamento, orçamento e execução financeira 

• Deficiência na gestão por programas e dificuldade de articulação com as metas 

• Deficiência dos sistemas e instrumentos de acompanhamento, controle e avaliação das 
políticas públicas 

• Descoordenação das ações de governo 
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 • Ausência de sistemas de informação gerencial 

• Fragilidade gerencial na execução das políticas 

                                                 
7
 Aqui se pode perceber que a Lei de Responsabilidade Fiscal teve uma importância fundamental no ajuste das 

contas públicas estaduais. 
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• Fragilidade na coordenação de políticas 

• Dificuldade das secretarias de administração/planejamento em exercer seu papel estratégico 
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• Baixa informatização 

• Baixa adoção de ferramentas de gestão 

• Dificuldade na apropriação e avaliação de custos 

• Baixa incidência de práticas de gestão voltadas para resultado 

• Deficiência na gestão do patrimônio mobiliário e imobiliário 

• Desconhecimento da cultura organizacional 

• Falta de avaliação no processo de reforma administrativa (gestão 
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• Falta de atualização e consolidação da legislação e dificuldade para sua utilização gerencial 

• Frágil controle dos contenciosos judiciais 

• Fragilidade do sistema de controle interno 

• Sistemas de controle interno descolados do planejamento e avaliação de resultados 

• Desarticulação entre os sistemas de controle interno e externo 
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• Ausência de dados básicos sobre gestão de tecnologias 

• Descoordenação das ações na gestão de TI 

• Má gestão da informação e da tecnologia da informação 
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• Ausência de política de prestação do serviço público 

• Ausência de política de avaliação sistemática na prestação do serviço público 

• Baixa transparência no atendimento ao cidadão 
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• Falta de monitoramento da conduta ética e disseminação de valores éticos 

• Falta de efetividade na responsabilização dos servidores 

• Falta de diagnóstico das necessidades do usuário 

• Falta de transparência das ações administrativas 

• Ineficiência da prestação de contas governamentais 

• Fragilidade da política de comunicação com o servidor 
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• A ausência de sistemas de informações básicos, como bancos de dados atualizados, e 

• A baixa capacitação dos funcionários para as atividades básicas. 

Fonte: Autoria própria 

 A maioria dos órgãos se encontrava em condições precárias de 

funcionamento, com contas de água, luz e telefone atrasadas e com dificuldades de 

operar equipamentos de informática e de transportes e, também, abundância de 

problemas de estrutura física dos prédios públicos. (PIAUÍ, 2003). Em virtude desta 

situação, além de ter que lidar com os salários atrasados herdados da gestão 

anterior, no ano 2003, Dias afirmou que não haveria reajuste salarial por um ano 

devido à péssima situação financeira do estado. Segundo Dias o estado tinha uma 

receita líquida mensal de aproximadamente R$ 110 milhões, sendo que desta 



104 

 

R$107 milhões são referentes à folha salarial, aposentados e pensionistas ou 

quitação da dívida pública. Afirmou também que a situação só não era pior porque a 

SEFAZ havia aumentado em 18% sua arrecadação.  

O estado do Piauí se encontrava em condições precárias, tanto administrativa 

quanto fisicamente, como pode ser observado no discurso de um dos atores 

entrevistados ao falar sobre um setor da Secretaria de Administração do Estado do 

Piauí - SEAD: 

 

... DE4 me falava de como era a condição de trabalho daquele 
pessoal, tanto de móvel, máquina velha antiga e má condição no 
ambiente de trabalho [...] ela (a sala onde as pessoas trabalhavam) 
tinha um forro acima, era cheio de morcego e muito coco de 
morcego, o cheiro era horrível, não tinha ventilação adequada, então 
as pessoas adoeciam bastante, não trabalhavam de maneira 
eficiente, porque se ressentia muito do local, muitos saiam do local, 
mais passavam fora da sala, do que dentro por causa do cheiro, 
aquela coisa toda ... (DE1, grifo do autor) 

 

O trecho a cima, retirado de uma das entrevistas, evidencia bem as condições 

em que se encontravam os Órgãos do estado. Esta situação era decorrente tanto da 

fragilidade financeira do aparelho público piauiense, quanto do próprio descaso 

característico do trato da “coisa pública” desde seu processo de formação. 

  

 

5.2 A TENTATIVA DE MODERNIZAÇÃO DO PIAUÍ 

 

Agora sim, depois de compreendido o processo de formação do estado 

piauiense, será mais bem detalhado em que condições se deu o processo de 

Reforma Administrativa no estado do Piauí. 

Para isso, buscando facilitar a compreensão do leitor a respeito de como se 

deu este processo no estado Piauí, esta seção está dividida em três pontos 

principais: no primeiro ponto será apresentada a situação em que se deu o rearranjo 

das forças políticas e sociais no estado; no segundo serão analisados os elementos 

que influenciaram as decisões que iniciam um novo caminho político econômico no 

estado do Piauí; e no terceiro apresenta-se os componentes que materialização o 

novo modelo de gestão do estado do Piauí. 
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5.2.1 O Rearranjo das forças políticas no Piauí 

  

Como demonstrado na seção 5.1, o Piauí, não muito diferente dos demais 

estados brasileiros, construiu-se marcado por uma história de concentração de 

terras, de clientelismo, fisiologismo, patrimonialismo, dentre outros traços culturais 

que só começaram a ser combatidos com mais seriedade a partir da implementação 

de um novo modelo de gestão com a eleição do governador Wellington Dias, através 

da reestruturação do aparelho administrativo do estado. 

Contudo, para entender este processo de mudança da trajetória político-

administrativa do estado do Piauí, se faz necessário compreender dois elementos 

fundamentais para o rearranjo das forças políticas no estado: a crise política 

instalada sobre as elites políticas locais e a eleição do governador Wellington Dias. 

Talvez o leitor possa estar se questionando se os dois elementos citados 

acima na realidade não seriam um único e contínuo, porém a pesquisa aponta que 

não, pois o primeiro elemento apenas abre um vazio político que poderia ser 

ocupado por qualquer um dos agrupamentos políticos que disputaram o pleito, 

enquanto o segundo traz consigo um conjunto de atributos que influenciaram 

diretamente no processo de reforma aqui estudado. Como já dito anteriormente, o 

fato do mandato de Wellington Dias ter sido o primeiro governo petista do nordeste, 

tornou sua gestão uma tarefa muito mais desafiadora. Isso porque além do governo 

estadual estar alinhado ao governo federal, por seus governantes pertencerem ao 

mesmo partido político (PT), as bandeiras historicamente defendidas por estes os 

levavam à construção de um estado de cunho mais social. 

Entretanto, antes de analisar as conseqüências da eleição de Wellington Dias 

para o governo do estado se faz necessário entender qual a natureza e as 

conseqüências da crise política que se instala no Piauí no período entre o final do 

ano de 2001 e a metade do ano de 2002.  

Um dos pontos-chave para a eleição de um candidato petista para o governo 

do Piauí foi a crise política instalada sobre as elites políticas do estado com a 

cassação do mandato do até então governador Francisco de Assis Moraes Souza 

(PMDB), Mão Santa, e de seu vice, Osmar Junior (PC do B), em 2001, através do 

pedido impetrado pelo candidato derrotado em 1998, Hugo Napoleão (PFL), sob a 

acusação de abuso de poder econômico durante as eleições. Contudo, para facilitar 
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a compreensão do contexto em que se deu a reforma da administração pública do 

estado é importante analisar as dinâmicas do sistema político piauiense. 

Freitas (2010), ao analisar a lógica de formação de governo do estado do 

Piauí, conclui que, apesar de não ter sido possível uma mudança abrupta no sistema 

político local logo após o retorno à democracia (após década de 1980) devido à 

formação política do estado, o aspecto competitivo do novo arranjo institucional 

adotado permitiu o desenvolvimento de outras agremiações partidárias. O autor 

também argumenta que o sistema político piauiense não pode ser considerado 

oligárquico tendo em vista a grande variedade de atores presentes nos pleitos 

eleitorais após a redemocratização do país. Como pode ser visto na Figura 1 a 

concorrência entre os grupos políticos na disputa eleitoral nas eleições proporcionais 

e a alternância destes no poder (Executivo) desconfigura o caráter oligárquico do 

sistema político do Piauí, pois o conceito de oligarquia pressupõe a permanência de 

um único grupo no poder. 

É importante destacar que apesar da alternância de grupos políticos no poder, 

não se pode identificar uma mudança na estrutura social do Piauí, pois tais grupos 

são dissidentes do latifúndio bovino, resultante do processo colonizador, do 

coronelismo, são representantes de famílias tradicionais piauienses. Os grupos 

surgidos durante o processo de luta pela redemocratização, que representam 

parcelas da população diversas daquelas representadas pelos que já existiam, 

possuem uma colocação de não muito destaque na política estadual, situação essa 

que somente começa a mudar com as eleições de 2002 quando são eleitos 

representantes do PT para o executivo nacional e estadual.  
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FIGURA 3 - Eleições de 1986 a 2006: principais partidos com representação 

na Assembléia Legislativa do Piauí. 

 

 

Assim, apesar de o cenário político piauiense não se caracterizar como 

oligárquico, como afirma Freitas (2010), pode-se perceber a permanência de 

tradicionais grupos políticos no poder durante toda a trajetória política do estado do 

Piauí. Contudo, somente a partir de 2001, com a crise política instalada no estado, 

se pôde perceber uma mudança deste cenário, pois em meio à disputa pela “posse” 

da máquina pública os grupos políticos até então dominantes acabam por perder o 

resto de credibilidade que lhes sobrava. 

Este fato foi fundamental para a mudança na trajetória político-administrativa 

do estado, pois com o enfraquecimento das elites locais que historicamente vinham 

construindo o estado do Piauí, abriu-se um vazio, uma possibilidade de que outros 

grupos, com outros projetos políticos, pudessem chegar ao poder.  

Isso porque as elites políticas estaduais que governaram o Piauí até 2002, 

implementavam neste estado um modelo de Gestão que, segundo a classificação do 

MARE (1995), configurava-se como um modelo de Administração Pública 

Patrimonialista, pois tinha como principais características, a ausência de 

mecanismos de controle na burocracia estatal, a confusão entre o Público e o 

Privado, os cargos públicos distribuídos como prebendas, dentre outras 

características que são facilmente identificadas na seção 5.1 desta pesquisa.  
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Para o Piauí, este modelo de Administração representou um grande entrave 

para o aumento da eficiência do estado. Agravada pela localização marginalizada 

que o Piauí assume no contexto da economia nacional, a estrutura falimentar da 

burocracia piauiense pouco interferia nas dinâmicas econômicas locais, o que, 

dentre outros fatores, pouco estimulou o interesse dos grupos políticos dominantes 

por um melhor funcionamento do estado.  

O isolamento econômico sofrido pelo Piauí impossibilitou o surgimento e a 

participação de grandes grupos econômicos na política estadual. Um dos maiores 

grupos econômicos do estado, talvez o maior, o Grupo Claudino, iniciado no ano de 

1958 com a inauguração, em Bacabal/ Maranhão, da primeira e uma das principais 

empresas do grupo, o “Armazém Paraíba”, somente passa a interferir diretamente 

na política estadual no ano de 2002, quando um de seus herdeiros, João Vicente 

Claudino, apesar de inicialmente ter sido cogitado para o cargo de governador do 

estado, se candidata e é eleito senador do estado do Piauí. 

Diferentemente do ocorrido no Piauí, Bonfim (2004) afirma que no Ceará, em 

1987, já se podia perceber algumas iniciativas no sentido de racionalizar o 

funcionamento da máquina pública.  Em 2002 já completavam 15 anos de poder do 

grupo político capitaneado pelo empresário Tasso Jereissati. Formado em 

administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, Jereissati traz em seu 

imaginário toda a carga de conhecimento gerencial característica do ensino em 

Administração no Brasil8, o que ajuda a compreender o processo de mudança, de 

recuperação da burocracia estatal e de construção de um projeto integrado de 

desenvolvimento no estado do Ceará.  No caso do Piauí, de 1987 até 2002, apenas 

dois gestores tinham formação na área de Administração ou a fins, Freitas Neto 

(1991-1994)9, economista, e Guilherme Melo (1994), administrador.  

O que ocorreu no Ceará, como afirma Bonfim (2004), grosso modo, foi uma 

revolução burguesa, que tendo sua direção política composta por empresários, 

buscou um caminho para a recuperação econômica do estado, este era um 

                                                 
8
 Esta afirmativa encontra-se no estudo de Paes de Paula e Rodrigues (2006) que, dentre outras características, 

ressaltam o caráter gerencial do ensino em administração no Brasil e no mundo. Tem por base também 

estudos como os de Bertero e Keinert (1994) e Vieira e Caldas (2007), que afirmam ter a disciplina 

organizacional a maior parte de seu bojo teórico fundamentada no paradigma funcionalista.  

9
 É na gestão de Freitas Neto (1991-1994) que, pela primeira vez, se estabelece a estrutura administrativa do 

estado do Piauí, segundo os atores entrevistados. 
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elemento guia dos projetos governamentais. A percepção desta necessidade 

segundo o autor nasce da análise das ameaças as quais estava submetido este 

grupo: à direita, a desorganização e exaustão do compromisso coronelista; e à 

esquerda, o governo municipal do Partido dos Trabalhadores, na pessoa da prefeita 

de Fortaleza. 

O estado da Bahia, assim como no Ceará , apesar de ter seu processo de 

formação marcado por um histórico de coronelismo e patrimonialismo, também 

consegue avançar para uma proposta de racionalização de sua máquina 

administrativa muito antes do Piauí. O cenário político baiano, como descreve 

Borges (2010) no trecho abaixo, não se diferenciava muito do piauiense, contudo 

algumas considerações precisam ser feitas para que se possa compreender os 

motivos do atraso piauiense e a importância da crise política do Piauí em 2001. 

 

Pelo menos desde o regime burocrático-autoritário, a Secretaria 
Estadual de Educação foi utilizada por um mesmo grupo político, 
liderado pelo ex-governador e ex-senador Antônio Carlos Magalhães 
como uma fonte de recursos de patronagem a serem trocados por 
votos e apoio político. Não por acaso, o desenvolvimento 
educacional do estado não acompanhou o rápido crescimento 
econômico vivenciado a partir dos anos 1970 com a implantação do 
Complexo Petroquímico de Camaçari. No início dos anos 2000, a 
Bahia detinha a maior economia industrial e o mais alto PIB per 
capita da região Nordeste. Entretanto, as taxas de escolarização 
líquida (percentual de estudantes com idade adequada ao nível 
cursado) no ensino médio, em torno de 18%, estavam entre as mais 
baixas de toda a região. (p. 403) 

 

 Para que se possa compreender minuciosamente o caso da Bahia e o já 

citado caso do Ceará, se faz necessário um estudo mais aprofundado sobre cada 

um, contudo pode-se aqui, como apontado anteriormente para o caso cearense, 

apresentar alguns elementos que ajudam a entender as diferenças entre o caso 

piauiense e baiano. 

Em primeiro lugar, não há como comparar o caso do Piauí com o da Bahia 

sem considerar que até 1763, Salvador era a capital do Brasil, isto é, enquanto o 

Piauí no fim do século XVII e início do século XVIII, se via obrigado a criar um 

esquema de auto-subsistência, apresentado na seção 5.1.1, a Bahia abrigava o 

centro político-administrativo do Brasil. Assim, ao contrário do que ocorreu no Piauí, 

este estado assume uma localização estratégica na economia nacional, estando seu 

processo de formação relacionado de forma mais sincronizada à dinâmica nacional. 
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Fortemente integrados à política nacional-desenvolvimentista nacional, que 

focava na ação governamental de planejamento em busca de uma rápida 

industrialização, na década de 50, alguns governos estaduais, como o baiano, 

assumiram fundamental importância para o atingimento das metas de 

industrialização traçadas pelos formuladores de políticas econômicas nacionais. 

Desta forma, a partir de então entra como uma das principais pautas na agenda 

política dos governos que se sucederam no estado, o planejamento econômico com 

a preocupação de aproveitar todos os recursos da Bahia para o desenvolvimento 

econômico do estado. (VIEIRA, 2006)  

Contudo, somente na década de 60 percebe-se que apesar dos avanços no 

que se refere à estrutura do sistema de transporte e energia, à receita tributária, à 

balança comercial externa, dentre outros aspectos, existia uma grande discrepância 

entre os avanços obtidos pelo estado e a redução de sua importância no 

desempenho industrial na primeira metade do século XX. Dentre os diversos 

elementos que explicam esta baixa capitalização da Bahia apresentados por 

Almeida (1977 apud VIEIRA, 2006), estão a decadência política baiana e a carência 

de recursos originária se sua economia fragilizada.  

Guimarães (1966 apud Vieira, 2006) ao considerar que na base de toda 

política encontrava-se o problema da intervenção do Estado no domínio econômico, 

afirmava que a Bahia deveria agir dentro de um planejamento eficaz, buscando a 

promoção de seu desenvolvimento econômico, e não de uma intervenção direta, 

tornando-se o próprio Estado um empreendedor privado ou ordenando o 

crescimento. Porém, o autor conclui que, tendo em vista principalmente o 

empobrecimento dos Estados-federados, e também a criação de órgãos regionais 

de desenvolvimento como a SUDENE, os estados não conseguiriam transformar-se 

por si só em um agente efetivo do desenvolvimento econômico, de tal modo que 

para atingir este objetivo seria necessário reformar a estrutura administrativa baiana. 

Outros elementos que diferenciam o caso da Bahia do piauiense podem ser 

encontrados ao se analisar o período conhecido como “carlismo”. Este período tem 

início em 1967, quando Antônio Carlos Magalhães (ACM), eleito prefeito de 

Salvador, emergia como porta-voz de reivindicações endógenas das elites locais, 

vindo a tornar-se governador do estado quatro anos mais tarde. Durante todo esse 

período ACM deu grande ênfase para a profissionalização da máquina pública, 
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preocupação esta que pode ser encontrada também em outros governos anteriores 

ao de ACM, como se pode observar a seguir: 

 

O governo de Antonio Carlos Magalhães conservou o modelo 
anterior de Roberto Santos e o seu próprio: o de exercer suas 
funções baseado no profissionalismo, na competência técnica e no 
fortalecimento das conhecidas “ilhas de competência”, circunscrita a 
algumas empresas públicas e sociedades de economia mista, 
assegurando o ingresso de servidores pelo reconhecimento de suas 
qualificações e tentando afastar o clientelismo. Essas estruturas 
passaram a ser criadas ou fortalecidas para executarem as ações 
prioritárias de governo, reunindo os melhores e mais bem 
remunerados quadros técnicos e diretivos.  (VIEIRA, 2006, p. 86) 

 
Em 1991, em convergência com os trabalhos de Santos (1991 apud VIEIRA, 

2006) e Guimarães (1966 apud VIEIRA, 2006), ACM implementa uma reforma 

administrativa que, mesmo antes da reforma Bresser em 1995, buscava a 

recuperação operacional do setor público. (VIEIRA, 2006). 

Dessa forma, apesar de ser necessário um estudo mais aprofundado sobre os 

dois casos apresentados (Ceará e Bahia), se pode perceber que em ambas as 

situações a existência de grupos econômicos fortes, dependentes de uma economia 

sólida e saudável, foi um dos fatores cruciais para que se percebesse a necessidade 

de uma reforma na estrutura administrativa destes estados, o que não pode ser 

percebido no caso do Piauí.  

Como sugere Mendes (2003), devido ao processo de formação piauiense não 

ter possibilitado a construção de grupos econômicos fortes que dependessem de 

condições econômicas favoráveis para o seu desenvolvimento, não existiam no 

Piauí pressões materiais por parte destas elites buscando uma maior eficiência da 

estrutura pública estatal. No caso da Bahia, até mesmo os estudos que concluem 

que a estagnação econômica baiana dos anos 1960 está ligada ao modelo de 

gestão pública utilizado neste estado, partem de uma necessidade material de 

compreender a baixa capitalização do estado diante dos indicadores da região 

centro-sul. Outros fatores que também chamam atenção no caso são: a busca por 

um plano econômico estruturado e, por conseqüência deste, a ênfase na 

profissionalização do quadro administrativo do estado. 

Assim, o desgaste das elites políticas piauienses, com a crise política que se 

instalou no Piauí em 2001, foi de fundamental importância para o rompimento com o 
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velho modelo de gestão que a muito se vem combatendo a nível nacional e estadual 

(como nos casos a cima citados). 

Com a crise política estabelecida neste ano, a base do governo que foi 

cassado, convencionalmente conhecida como “Resistência Popular” (PMDB, PC do 

B, PSDB, PDT, PTB, PSB, PPS e outros pequenos partidos), desestrutura-se 

passando a compor para o governo na eleição de 2002 outras coligações. Esse 

desmantelamento surge de uma crise na liderança do PMDB, devido ao apoio 

declarado pelo então senador Alberto Silva (PMDB) ao novo governo quatro dias 

após a cassação do até então governador Mão Santa, sob a justificativa que estava 

oferecendo a Hugo Napoleão apenas um apoio técnico para a execução de suas 

obras, e não político. 

 Como conseqüência criou-se um clima de desconfiança dentro PMDB, que 

se acirrou quando alguns peemedebistas foram impedidos de entrar na sede do 

partido no final de 2001, isso devido à ação do senador Alberto Silva junto à polícia 

militar no sentido de impedir uma reunião. Deste clima de tensão surge a 

possibilidade de intervenção do diretório nacional do PMDB e de afastamento de 

Alberto Silva, resultando na solicitação de uma licença de 30 dias pelo próprio 

senador, afirmando que ao reassumir a presidência do PMDB iria punir os “infiéis”.  

Este fato teve grande influencia sobre a candidatura do então prefeito de 

Teresina, Firmino Filho (PSDB), à sucessão de Mão Santa, pois devido ter como 

vice Marcos Silva (PMDB), filho de Alberto Silva (PMDB), ficou entre o tudo e o 

nada, tendo em vista que caso se candidatasse poderia perder a prefeitura, pois seu 

vice ser um forte candidato à reeleição, além do PSDB não ter grande influência no 

interior do estado. 

 Um elemento que aumentou a dúvida de Firmino Filho (PSDB) foi o fato de, 

em sua convenção estadual, o PMDB ter sinalizado grande interesse em ocupar a 

prefeitura de Teresina, decidindo que caso o prefeito deixasse o cargo para 

concorrer ao governo do Piauí o peemedebista que o substituísse mudaria todas as 

Secretarias. Isso porque Alberto Silva e seu grupo dentro do PMDB, acreditavam 

que o partido deveria sair com uma candidatura própria, lançando João Henrique 

como candidato ao governo, não queriam ver o PMDB à reboque do PSDB, pois 

acreditavam que caso saíssem com um candidato fraco o governador Hugo 

Napoleão venceria no primeiro turno. 
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O ex-governador Mão Santa, afirmava que Alberto Silva havia agido como um 

ditador ao lançar João Henrique como candidato ao governo do estado, pois desta 

forma colocava em cheque a tentativa de afastá-lo, uma vez que “infiéis” seriam 

aqueles que não defendessem uma candidatura própria do partido. O grupo de 

peemedebistas liderados pelo ex-governador temia que no segundo turno o 

candidato do PMDB, João Henrique, se filiasse ao PFL, e por isso defendia a tese 

de apoiar a candidatura de Firmino Filho ao governo do estado pedindo que Marcos 

Silva se filiasse ao PSDB.  

Mão Santa pressionava o partido afirmando que deixaria o PMDB caso não 

apoiassem a candidatura do prefeito de Teresina para o governo do estado e 

afirmava que a postura de Alberto Silva no que se refere à candidatura do prefeito 

de Teresina possivelmente estaria relacionada à derrota nas eleições municipais de 

1996, quando o então senador perdeu o cargo para Firmino Filho. Como se pode 

perceber na citação abaixo, onde Silas Freire (PMDB), pertencente à ala liderada 

pelo senador Alberto Silva, faz uma declaração sobre a postura do prefeito de 

Teresina em relação à sua candidatura ao governo do estado, o ponto central desta 

questão estava de fato relacionado à disputa pela prefeitura de Teresina. 

    

O deputado Silas Freire (PMDB) baixou o nível ontem e usou 
palavras duras para resumir o que ele pensa sobre essa indefinição 
do prefeito Firmino Filho sobre se vai disputar ou não a eleição de 
Governador: “O prefeito quer frescar com a cara da gente”, disse o 
parlamentar. Silas reclama que os tucanos estariam articulando a 
saída do vice-prefeito de Teresina, marcos Silva, do cargo, para que 
o presidente da Câmara Municipal, vereador tucano Fernando Said, 
assuma a prefeitura. A idéia é evitar que o PMDB, de Alberto Silva, 

possa assumir o comando da capital. (PINCEL, 2002d) 
  

Até este momento, a indefinição do PMDB tanto sobre o nome que iria apoiar 

para o governo do Piauí nas eleições de 2002, quanto a respeito da posição de 

Marcos Silva sobre sua permanência ou não no cargo de vice-prefeito de Teresina, 

configuravam-se como os maiores obstáculos à candidatura de Firmino Filho em 

2002. 

Enquanto o PMDB vivia uma crise interna devido à sua indefinição política, 

arrastando o PSDB no mesmo sentido, projetavam-se como possíveis candidaturas 
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ao governo do Piauí até esta data Roberto John ou Antônio Pereira pelo PT, Hugo 

Napoleão pelo PFL e João Vicente Claudino pelo PTB10.  

É importante observar aqui dois elementos. O primeiro é a ausência do nome 

de Wellington Dias (PT) para a disputa do cargo de governador, pois até então, 

apesar do PT acreditar que Dias e Trindade tinham eleição garantida, Wellington 

afirmava que iria disputar o senado. E o segundo é o fato de parecer estar Firmino 

Filho e Hugo Napoleão em lados diferentes, como pode ser visualizado em uma 

caricatura publicada no Jornal O DIA (Figura 4). 

 

 

FIGURA 4 - Caricatura de Hugo Napoleão (à esquerda) e Firmino Filho (à direita) 

disputando voto do eleitor no carnaval. 

Fonte: O DIA (A., 2002) 

  

Com a projeção de Hugo Napoleão (PFL) no sentido de candidatar-se à 

reeleição, o cenário político do estado se torna mais tenso, pois as suspeitas 

apresentadas pelo grupo peemedebista liderado por Mão-Santa dão indícios de que 

iriam se confirmar. A partir de então o possível candidato à reeleição passa a buscar 

                                                 
10

 Apesar de sua candidatura ao cargo de governador do estado não ter se efetivado, no ano de 2002, João 

Vicente Claudino teve sua primeira participação na vida política do estado concorrendo ao cargo de senador. 
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aliados políticos para fortalecer sua campanha, passando a discutir com outras 

forças políticas, como por exemplo, Alberto Silva, possibilidade essa também 

considerada pelo senador. No interior, Hugo (PFL) recebe apoio de lideranças 

políticas (ex-prefeitos, prefeitos e vereadores) de agrupamentos importantes, tais 

como, PT, PFL, PSDB e PMDB. 

Assim, diante do cenário político que estava dado no Piauí, três foram os 

principais fatos que influenciaram para a resolução deste dilema político: o 

encaminhamento político tirado na pré-convenção do PMDB; a possibilidade da 

candidatura de Roseana Sarney (PFL) à presidência da República; e a Resolução 

do TSE de nº 21.002/2002 impondo aos estados as mesmas coligações construídas 

a nível nacional para as eleições majoritárias. 

O desenrolar do impasse político instalado no Piauí tem seu início com a 

realização da pré-convenção do PMDB no dia 17 de fevereiro de 2002 para decidir o 

posicionamento político do partido. Com 96 votos de diferença, o grupo que defendia 

a tese de apoiar a candidatura de Firmino Filho vence, apesar de João Henrique 

ainda apostar em candidatura própria, centralizando com a decisão da convenção no 

momento, mas defendendo a candidatura própria para a convenção de junho 

(PINCEL, 2002b).   

Uma das principais conseqüências desta decisão foi a especulada nomeação 

do nome de João Henrique para o Ministério dos Transportes. As especulações 

sobre esta possibilidade se iniciaram no final de 2001, como parte das articulações 

do PMDB nacional para compor a aliança governista para a candidatura do ex-

ministro José Serra (PSDB) para a presidência da república. Com a derrota da tese 

de candidatura própria do PMDB no Piauí, João Henrique, que até então descartava 

a possibilidade visando o pleito de governador do Piauí em 2002, fica livre para 

articular a indicação, como aponta o próprio deputado João Henrique (PMDB) ao ser 

questionado em entrevista par o Jornal Mio Norte: 

“MN – O candidato do PMDB do Piauí é mesmo o Firmino Filho? 
JH – Eu acho que sim. Eu disse sempre que iria disputar o governo 
do Estado, mas o PMDB disse que o partido não teria candidato. Em 
conseqüência disso, apoiaria o candidato do partido coligado do 
PSDB.” (PINCEL, 2002c, p. 3) 

 

Assim, supostamente, caia por terra a possibilidade de candidatura própria do 

PMDB no Piauí, defendida pelo grupo de peemedebistas liderados por Alberto Silva, 
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pois com João Henrique fora do pálio o nome mais forte para concorrer em uma 

disputa com Hugo Napoleão (PFL) seria Firmino Filho (PSDB). 

Com isso, a única opção disponível para o peemedebistas agora seria o apoio 

à candidatura do então prefeito de Teresina ao governo do estado. Tendo em vista a 

ausência de nomes fortes o suficiente para concorrer com o governador na corrida 

ao Governo do estado, as lideranças do PMDB não tiveram outra opção a não ser 

pressionar o prefeito Firmino Filho a tomar uma decisão quanto ao seu impasse, 

pois um dos principais obstáculos à sua candidatura havia sido superado, estratégia 

esta que não deu muito certo. 

 Em reunião entre peemedebistas e Firmino Filho no palácio da cidade, os 

líderes do PMDB, após perceberem certo recuo do prefeito em relação à sua 

candidatura a governador do estado, buscaram convencer Firmino (de forma 

bastante enfática) de sua candidatura. José Ribamar Pereira, o Cabelouro (PMDB), 

comenta reunião em entrevista ao Jornal Meio Norte: 

 

Quem cala consente. Se não desejasse ser candidato ao governo do 
Estado poderia ter avisado, mas ele foi ao interior do estado. Para 
sua candidatura ao governo do estado eu não votei em João 
Henrique, de quem sou amigo há 20 anos. Falei para Firmino que se 
ele não fosse candidato, parte dos tucanos e dos peemedebistas 
iriam apoiar a candidatura do governador Hugo Napoleão. (RIBEIRO, 
2002a, p.3)  

 

Logo após a nomeação de João Henrique ao ministério, o recuo de Firmino e 

a pressão do PMDB sobre o prefeito, o presidente do diretório estadual do PSDB, 

Wilson Martins, se manifestou apresentando nomes alternativos ao nome do prefeito 

sob a justificativa de falta de apoio de Brasília e de números favoráveis, pois 

argumentava que o PSDB não poderia correr o risco de ser rebaixado politicamente 

ao competir contra um candidato que é o governador do estado, com forte estrutura 

para a campanha. “Nós só podemos entrar se tivermos estrutura política e números 

e números favoráveis nas pesquisas.”, como afirma Wilson ao Jornal Meio Norte 

(RIBEIRO, 2002, p. 3) 

Então, somente no dia 6 de abril de 2002, em coletiva anunciada para este 

fim, Firmino Filho comunica sua desistência de concorrer ao cargo de governador do 

estado devido basicamente a três motivos: à falta do necessário apoio do presidente 

Fernando Henrique Cardoso e da Executiva Nacional do PSDB; ao fato de não ter 
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havido um entendimento comum entre as lideranças do PMDB e do PSDB quanto ao 

direcionamento e comando da candidatura de Firmino; e devido ao prefeito não se 

sentir confortável em enfrentar um adversário expressivo, exercendo o controle 

administrativo da máquina estatal, e ainda beneficiado com o aporte de recursos 

federais, mesmo tendo rompido oficialmente com o presidente da república e com o 

PSDB. (SENA, 2002b)  

 Com a desistência de Firmino Filho a direção do PMDB se divide, uma parte 

passou a apoiar a candidatura de Wellington Dias (o “fenômeno Dias” será explicado 

mais a frente), e a outra, juntamente com parte do PSDB, avaliava que o melhor 

nome para concorrer ao governo do Piauí contra Hugo Napoleão (PFL), seria o de 

Freitas Neto (PSDB, antigamente PFL), seu primo,. Contudo, além da sua 

manifestada vontade de disputar a reeleição para o Senado no pleito de 2002, o 

Senador, percorrendo o mesmo caminho de Firmino Filho, não deu nenhuma 

certeza ao PMDB e PSDB, esperava uma resposta da opinião pública e apoio da 

Executiva Nacional do PSDB e de Fernando Henrique Cardoso, pois afirmava que 

só entraria na disputa caso houvesse chances claras de vitória. Contudo, é 

importante salientar que algumas lideranças do PFL acreditavam que Freitas Neto 

estava mais para ex-aliado que para oposição (como entendiam algumas lideranças 

do PMDB e PSDB). 

 O outro fato que contribuiu para desenrolar (ou para complicar ainda mais) do 

cenário político piauiense foi a possibilidade da governadora do estado do Maranhão 

Roseana Sarney (PFL), candidatar-se à Presidência da República.  Esta 

possibilidade já estava ventilada desde o início do ano de 2002, contudo a então 

governadora condicionava a permanência de sua candidatura à saída do PFL do 

governo, como aponta o líder do PFL no Senado em 2002, Agripino Maia (RN): 

 

Ela coloca ao partido que mantém a candidatura, que não tem medo 
de nenhuma das acusações e diz muito claramente que se dispõem, 
ela, que já enfrentou a te a morte, a continuar candidata desde que o 
partido saia do governo. Ela coloca, como um desabafo sentido, 
condição para que continue candidata de um partido que não 
participe de um governo com o qual ela não concorda. (MIGNONE, 
2002, p. 2)      

 

 O PFL responde à condição colocada por Roseana anunciando no dia 7 de 

março de 2002 o rompimento com o governo do presidente Fernando Henrique 
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Cardoso e colocando à disposição do presidente os três ministérios ocupados pelos 

pefelistas que integravam o governo e sugerindo que todos os ocupantes de cargos 

em escalões inferiores nos ministérios indicados pelo partido também fizessem o 

mesmo. 

 O deputado federal Heráclito Fortes (PFL) afirmava que este rompimento 

provavelmente não fosse irreversível. Firmino Filho (PSDB) também via com 

estranheza essa decisão do PFL, classificava-a como “uma jogada”, pois afirmava 

que o PFL estava se fazendo de vítima para tentar se valorizar junto ao governo 

federal e que este partido de fato não tinha interesse em sair do governo. (GUEDES, 

2002; HERÁCLITO, 2002) 

  Este fato gerou uma crise entre PSDB e PFL, acirrando ainda mais o clima 

entre os dois partidos11, que já não estava muito calmo devido às movimentações 

orientadas para o processo eleitoral de 2002. O PSDB exigia que o PFL entregasse 

os cargos que ocupava no estado, e o PFL não atendia de pronto, como no caso da 

CEPISA, onde o PFL relutava em entregar o controle da Companhia para o PSDB. 

Está crise acabou desencadeando uma disputa aberta por cargos e prestígio diante 

do presidente, tendo em vista que a possível candidatura de Firmino Filho 

capitalizava esta disputa, o que culminou com o PFL declarando-se como oposição 

ao PSDB em março de 2002. 

 Um terceiro elemento que também teve forte influência no processo eleitoral 

de 2002 no Piauí foi a emissão da Resolução do TSE de nº 21.002/2002, no dia 27 

de fevereiro de 2002, que versava sobre a verticalização das coligações construídas 

nos pleitos majoritários nacionais. Por ter motivado diversas ações judiciais 

contrárias, sob a acusação inclusive de inconstitucionalidade, esta postergou ainda 

mais a definição da situação política no estado, tendo em vista que o conteúdo da 

referida matéria interferia diretamente nas dinâmicas políticas estaduais. Esta 

questão somente se resolveu com a decisão do STF de manter a validade da 

Resolução do TSE, no dia 19 de Abril de 2002. 

 Diante desta imposição judicial, o PFL, que havia rompido com o PSDB para 

tentar uma candidatura própria, estava encontrando dificuldades para negociar apoio 

                                                 
11

 É válido lembrar que historicamente o PSDB se construiu no Piauí como oposição ao PFL, sozinho ou 

compondo coligação com o PMDB, opondo-se àqueles que Firmino Filho por vezes denominou como sendo os 

representantes das oligarquias piauienses. 
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a um candidato à presidência que não comprometesse as eleições estaduais, pois a 

Resolução do TSE obrigava a mesma configuração nos estados caso os partidos 

tivessem apoiando algum candidato à presidência. Assim, no dia 07 de Junho de 

2002, o presidente do PFL, Jorge Bornhausen, liberou os estado para que 

pudessem fazer alianças diversas, não lançando candidato à presidência, nem 

apoiando nenhuma das candidaturas apresentadas.   

Com isso, intensificaram-se os diálogos entre PFL e PSDB no sentido de 

comporem uma coligação para o pleito majoritário no estado do Piauí em 2002, 

tendo como um dos seus maiores obstáculos a aliança entre PSDB e PMDB, devido 

às divergências entre peemedebistas e pefelistas. Mesmo com a possibilidade 

cogitada pelo presidente regional em exercício do PMDB, deputado Warton Santos, 

deste partido coligar-se ao PFL caso o senador Freitas Neto não se candidatasse ao 

governo do estado, o ex-governador Mão-Santa (PMDB) colocava-se como o 

principal opositor a uma aliança com pefelistas. 

Até que no dia 18 de junho de 2002, seguindo um pedido do candidato à 

presidência do Brasil, José Serra (PSDB), oficializou-se aquilo que parecia 

improvável, uma coligação entre PFL e PSDB para a disputa pelo governo do 

estado, e o conseqüente rompimento da antiga aliança entre PSDB e PMDB. Esta 

decisão justiça-se tanto pela perca de confiança entre tucanos e peemedebista, 

quanto pelas estratégias do PSDB visando à vitória do candidato à Presidência da 

República, José Serra (PSDB). 

Em entrevista cedida ao jornal O Dia, Firmino Filho explica os motivos do 

rompimento com o PMDB, dentre eles a falta de confiança em lideranças do PSDB. 

 

Firmino Filho disse que rompimento com PMDB foi devido à falta de 
confiança em lideranças do partido e à falta de apoio às obras da 
prefeitura. “Aqui em Teresina sempre ficamos, automaticamente, 
aliado a um determinado lado. Lado este que nunca teve 
solidariedade conosco, que nunca passou confiança, que nunca 
prestigiou a cidade de Teresina. Então, nós temos que ter a lucidez e 
a maturidade de romper com essa dualidade e buscar outra aliança 
que nos permita fazer mais pela nossa cidade e pelo nosso estado”, 
esclarece Firmino Filho. (SENA, 2002a, p.3) 

 

Assim, como afirmavam os jornais da época, a perspectiva de poder e a 

possibilidade de implantar o modelo administrativo tucano para todo o Piauí, e o 

risco que corria o PSDB de isolamento e desaparecimento político devido a perca da 
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confiança entre PSDB e PMDB, foram os principais motivadores da decisão tomada 

pelo diretório regional do PSDB. 

Como se pode perceber em uma entrevista de Firmino Filho (PSDB) ao jornal 

Meio Norte (2002), outro elemento que teve grande influência na postura assumida 

por seu partido para a eleição de governador do estado do Piauí no ano de 2002, foi 

a estratégia traçada pela executiva nacional do partido visando a eleição 

presidencial: 

... “foi um processo difícil fazer a união de duas forças antagônicas. 
Mas atendo a pedido do futuro presidente do Brasil, o senador José 
Serra, esta é sem dúvidas uma união pelo bem do Piauí”, assim 
Firmino Filho selou a coligação entre PSDB/PFL em Brasília no dia 
18/06/2002. (p.3) 

 

Assim, a decisão do diretório do PSDB do Piauí, de se coligar com o PFL, não 

pode ser analisada de forma isolada, desconsiderando a pressão da executiva 

nacional, que àquele momento visava eleger o então candidato à Presidência, José 

Serra (PSDB).  Como o apoio do PMDB em nível estadual já estava garantido, 

devido à Resolução do TSE, que obrigava os partidos coligados em torno de uma 

candidatura nacional a repetir a aliança em nível estadual, a orientação da direção 

nacional do partido e do então presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, 

era de que os diretórios estaduais do PSDB deveriam apoiar as candidaturas 

estaduais do PFL, buscando aumentar sua influência política nos estados.  

Tornava-se então estratégico para o PSDB que seus diretórios estaduais 

apoiassem as campanhas estaduais do PFL, visando conseguir também o apoio dos 

pefelistas, tendo em vista que o PFL no dia 07/06/2002, devido às dificuldades12 em 

acertar apoio a um candidato a presidente que não comprometesse os interesses 

nos estados, havia optado pela garantia dos interesses estaduais não lançando 

candidato a presidência, nem apoiando nenhuma das candidaturas apresentadas. 

Entretanto está decisão gerou descontentamento, tanto de alas do PSDB, 

quanto do PFL. Esta reação negativa a aliança entre estes dois agrupamentos 

políticos, em partes se explica tanto por meio do posicionamento que estes dois 

grupos assumiam no estado (divergentes), quanto através das disputas por cargos 

                                                 
12

 Essas dificuldades eram decorrentes da Resolução do TSE, pois como esta obrigava as alianças a se repetirem 

em nível estadual, o PFL estava encontrando dificuldades em compor alianças para o pleito nacional que 

contemplasse os pleitos estaduais.  
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federais e estaduais oriundas do rompimento do PFL com PSDB a nível nacional, 

buscando uma candidatura própria à Presidência da República (candidatura esta 

que não se efetivou). 

Assim, deste processo marcado por contradições e incertezas, resultou no 

Piauí um cenário político fortemente fragmentado e instável. O PMDB já iniciou o 

ano de 2002 fragmentado, uma ala, liderada por Mão Santa, defendia o apoio à 

candidatura do PSDB ao governo do estado, e a outra ala, liderada por Aberto 

Silva13, levantava a tese da candidatura própria do PMDB. O senador Alberto Silva 

(PMDB) assumiu uma postura em partes contraditória ao compor o governo Hugo 

Napoleão (PFL) após a cassação de ex-governador Mão Santa (PMDB), 

representantes de partidos que historicamente estiveram em lados opostos no 

estado. O então prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB), que no decorrer da 

história política do estado esteve aliado ao PMDB, decidiu não participar do pleito ao 

governo do estado devido ao risco de perder sua influência política na capital. 

 Complicando ainda mais o cenário político local o PSDB, que, juntamente 

com o PMDB, compunha uma aliança de oposição ao PFL no estado e que no 

decorrer do processo pré-eleitoral teve sérios atritos com este partido, inclusive 

disputando votos quando ainda se cogitava Firmino Filho (PSDB) como candidato ao 

governo do estado, compôs uma coligação com o PFL e rompeu com o PMDB. Este 

fato gerou descontentamento interno tanto no PFL, quanto no PSDB, devido aos 

posicionamentos politicamente antagônicos que estes assumiam na vida política do 

estado. Esta decisão gerou também descontentamento por parte do PMDB, pois 

atingiu os dois segmentos dentro do partido, tanto os que defendiam a candidatura 

do PSDB, quanto os que defendiam a candidatura própria do PMDB (O segmento 

liderado por Alberto Silva, que estava compondo o governo do PFL). 

A fragmentação das alianças políticas tradicionais do estado e o conseqüente 

enfraquecimento das elites locais deixaram um espaço aberto no cenário político 

piauiense, o que possibilitou a eleição do candidato petista Wellington Dias. 

Assim, para compreender o processo eleitoral para o governo do estado Piauí 

em 2002, falta apenas entender como se deu o desenrolar da candidatura e eleição 

de Wellington Dias para o governo do estado do Piauí.  

                                                 
13

 Outro fator que capitaliza ainda mais fragmentação interna dentro do PMDB foi o fato do senador Alberto 

Silva passar a compor o governo Hugo Napoleão(PFL), após a cassação de Mão Santa. 
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Como apresentado no início deste capítulo o PT não cogitava o nome de Dias 

(PT) para o pleito majoritário no estado, de modo que este nem chegou a participar 

das prévias do partido, da qual participaram apenas Roberto John e Antônio Pereira 

como pré-candidatos ao governo estadual, onde o primeiro saiu como vencedor. 

Wellington até então afirmava estar concorrendo para a eleição de senador como 

exposto anteriormente. 

 Para um melhor entendimento deste fato é importante apontar aqui que no 

início de 2002, ao fazer uma retrospectiva do ano anterior, o jornal O Dia afirmava 

que Wellington Dias havia sido destaque na Câmara dos Deputados, o que dá 

indícios de sua popularidade no estado (RETROSPECTIVA, 2002). Portanto como 

aponta um dos atores entrevistados a eleição de Wellington, não pode ser encarada 

como inesperada, mas sim como surpreendente, tendo em vista sua vitória ter se 

dado no primeiro turno e às condições nas quais se deu esta conquista. 

 Como já apontado em parágrafos anteriores, o partido dos trabalhadores do 

estado do Piauí já encarava como certa a eleição de Wellington Dias, entretanto até 

o início do segundo trimestre de 2002 o PT visava com Dias ocupar um das vagas 

disponíveis no Senado Federal. Esta suposição dos petistas se apoiava nas 

pesquisas de opinião realizadas no início de 2002 que apontavam Wellington Diais 

com 56% dos votos para o senado. (OPOSIÇÂO, 2002) 

 Tomando por fundamento a popularidade de Wellington e diante da crise 

política estabelecida entre os agrupamentos que dominavam a cena política no 

estado do Piauí, partidos como PC do B, PDT e PPS, passam a tentar construir uma 

frente única com o PT, por meio de uma possível candidatura de Wellington Dias ao 

governo. Os lideres destes agrupamentos acreditavam que Wellington teria mais 

chances que Roberto John devido à sua maior popularidade. 

 A fragmentação e o enfraquecimento das elites locais no Piauí deram origem 

a comportamentos que analisados fora deste contexto tornam-se quase impossíveis 

de serem compreendidos, como por exemplo, a declaração de alguns lideres do 

PMDB (Warton Santos, por exemplo) de que  votariam em Lula (PT) para presidente 

da república, enquanto que seu partido estava apoiando em nível nacional o 

candidato do PSDB, José Serra (NOVO, 2002b).  

 Posturas como estas também se repetiram em relação ao pleito estadual, 

como por exemplo, o convite feito pelo PMDB ao então deputado federal Wellington 

Dias (PT) para ser candidato ao governo como resposta à aproximação e possível 
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aliança entre PSDB e PFL; e os rompimentos de segmentos do PSDB e PFL com a 

coligação firmada entre esses partidos, como no caso de Carlos Alberto e do 

vereador de Oeiras, Expedito Martins (PSDB), para apoiar a candidatura de 

Wellington (PT).  

 Assim, com o apoio dos agrupamentos rotulados por alguns dos jornais da 

época como “esquerda” (PC do B, PDT e PPS), o convite do PMDB, a declaração de 

apoio de dissidentes do PSDB e o vazio político que se estabeleceu no Piauí, 

Wellington Dias e o PT, sentiram-se seguros suficiente para encabeçarem uma 

candidatura ao governo do estado apesar de uma resistência inicial de alguns 

lideres do PT.  

Contudo, não se esperava uma vitória no primeiro turno, o que só foi possível 

devido ao apoio “informal”14 dos setores dissidentes das antigas elites locais (PMDB, 

PSDB e PFL), que descontentes com a aliança entre PFL e PSDB, resolveram 

apoiar a candidatura do PT. Faz-se necessário ressaltar aqui que apesar do PMDB 

ter colocado toda a sua estrutura a favor do PT, este utilizava como argumento a 

estratégia de levar as eleições para o 2° turno. 

 Portanto, desses movimentos políticos resultaram quatro principais 

coligações, onde, após uma eleição que teve sua reta final marcada pelo 

denuncismo e pela baixaria (como apontam os jornais locais da época), Wellington 

Dias acaba sendo eleito com 51% dos votos válidos: 1) O Piauí que o povo quer 

(PFL – PPB – PSDB), 2) A vitória que o povo quer (PT – PC do B – PL – PMN); 3) 

Vitória Popular (PMDB – PST); e 4) Frente trabalhista (PPS – PDT – PTB). 

(BONFIM, 2004) 

Segundo Bonfim (2004), à medida que a candidatura de Wellington Dias 

ganhava espaço os demais candidatos ao governo de oposição (exceto o 

representante do PSB e a parcela do PMDB que havia se aliado ao PFL) passaram 

a apoiar Wellington Dias ao verificarem a possibilidade de vitória petista no primeiro 

turno.  

No entanto, vale ressaltar que este apoio não se refletiu no poder legislativo, 

pois a coligação governista elegeu 17 deputados estaduais, 6 federais e 1 senador; 

                                                 
14

 É importante frisar aqui que esta relação de apoio não se deu de maneira formal, pois a Resolução do TSE 

(Verticalização) impedia que partidos que estivessem disputando, direta ou indiretamente, o pleito majoritário 

nacional com determinada coligação, apoiassem em nível estadual outro agrupamento político que estivesse 

concorrendo na disputa nacional.  
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o PMDB ficou com a outra vaga de senador, duas para deputado federal e seis para 

estadual; e o PT conquistou, além do cargo de governador, 4 de deputado estadual 

e 2 de deputado federal. O autor ressalta também que apesar do governo do estado 

se renovar em direção a uma plataforma política de esquerda, as representações 

federal e estadual apontam para a continuidade do quadro político que constituiu o 

processo histórico de formação política do Piauí. 

Assim, como Mão Santa na época atribuía o resultado das eleições a uma 

revolta popular, diante da situação política, administrativa e financeira em que se 

encontrava o estado, alguns dos atores entrevistados durante a coleta de dados 

também apresentaram este argumento como explicação do resultado surpreendente 

das eleições de 2002 (SENA, 2002e). Esta reação popular colocava o novo governo 

em uma situação delicada, pois, tendo em vista ser um governo inédito no nordeste 

(o primeiro governo petista do NE), mesmo sem ter um conhecimento aprofundado 

da máquina administrativa do estado teria que atender a determinadas demandas 

para legitimar-se diante opinião pública. 

Com isso a necessidade de diferenciar-se das gestões anteriores teve forte 

influencia sobre o modelo de gestão implementado pelo governo Dias, com expõem 

um dos atores entrevistados. 

... o cenário que elegeu o Wellington, naquele tempo o Piauí buscava 
mudanças e quem era do Piauí, quem mora no Piauí sabe de tudo 
como é que era a política passada, como é que foi o governo Mao 
Santa, como é que foi o governo Hugo Napoleão e tudo, então o 
Wellington foi eleito na perspectiva de trazer grandes mudanças, 
então agente tinha que fazer grandes mudanças, nós não podíamos 
fazer só mais um governo parecido, igual ou pior que os governos 
anteriores, tentar fazer um governo diferente, um governo novo... 
(DE6) 

 
Desta forma, para que o novo governo pudesse atender à esperança de 

mudança gerada a partir de sua eleição, se fazia necessário efetivar mudanças 

estruturais que o possibilitassem atingir resultados superiores às gestões anteriores.  
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5.2.2 Os elementos que influenciaram decisão de reformar a estrutura 

administrativa do estado do Piauí.  

 

Antes de explicar mais detalhadamente a tentativa de modernização da 

estrutura pública piauiense iniciada em 2002, no governo Wellington Dias (PT), é 

importante situar o Piauí no contexto das reformas estaduais retomando alguns 

elementos apresentados sucintamente no Quadro 315. 

Primeiramente tem-se que considerar que, de acordo com o exposto no 

decorrer desta pesquisa, o processo iniciado no Piauí em 2002, encontrava-se 

situado em um contexto de reforma administrativa internacional, que no Brasil se 

iniciou no ano de 1995, e que somente passa a se fortalecer nos estados na década 

de 2000, como pode ser observado nas seções 4.1, 5.2 e 6.1.4. Portanto, existia 

uma tendência de que este estado, seguindo a onda reformista, também inserisse 

em sua agenda política a pauta “Modernização do Estado”.  

Em seguida, observa-se que o aumento das competências dos governos 

estaduais decorrente da redemocratização do país e a centralização tributária 

oriunda da “era Real”, forçava os estados, incluindo-se aqui o Piauí, a inovarem na 

forma de gerir a máquina pública no sentido de atender a essas novas demandas. 

    Assim como nos demais estados, no Piauí este processo se inicia com seu 

foco predominantemente voltado para a profissionalização da burocracia estatal e 

para o ajuste fiscal, pois como lembra Abrucio (1999), as tentativas de modernização 

do estado brasileiro não tiveram o mesmo desempenho em nível federal e estadual, 

o que resultou em estruturas públicas desorganizadas e com baixa capacidade de 

arrecadação. Somente em um segundo momento é que o foco passa a ser a 

modernização das estruturas administrativas estatais. 

 O Piauí, da mesma forma que os demais estados, como apresentado nas 

seções 6.1.4 e 6.2 desta pesquisa, também sofreu forte influência dos programas 

nacionais que buscavam estimular a modernização das burocracias estatais 

(PNAGE, PNAFE, PROMOEX, dentre outros) e de leis que visavam o ajuste fiscal 

dos estados (Lei de Responsabilidade Fiscal, PPA, LDO e LOA). 

 A tentativa de reforma piauiense também foi bastante influência pelo aumento 

da articulação federativa entre os estados brasileiros, que segundo Sano (2010) teve 

                                                 
15

 Este quadro encontra-se na seção 6.2 desta pesquisa 



126 

 

seu fortalecimento a partir da ênfase dada aos Conselhos Estaduais de Políticas 

Públicas após a redemocratização do país. Neste caso o CONSAD foi de 

fundamental importância, pois possibilitou a disseminação de ações 

empreendedoras e de modelos bem sucedidos entre os demais estados da 

federação. 

 Assim, não se pode deslocar a análise do caso piauiense do movimento 

nacional (e internacional) buscando novos modelos administrativos que melhor 

respondessem às novas demandas oriundas das relações surgidas em consonância 

com a globalização e os avanços tecnológicos característicos do final do século XX 

(GAETANI, 1998; SOUZA; ARAÚJO, 2003). Entretanto, se faz necessário analisar 

alguns elementos específicos do caso do Piauí, para melhor compreendê-lo. 

 É importante destacar que a necessidade de legitimação do novo governo 

diante da população piauiense, como detalhado na seção 5.2.1, foi um elemento de 

grande peso na decisão de implementar uma reforma administrativa, pois como já 

apresentado, se fazia necessário diferenciar-se das gestões anteriores.   

 Um dos atores entrevistados ao ser questionado sobre quais fatores 

motivaram a tentativa de implementação de uma reforma administrativa no estado 

dentre outros fatores enfatiza que a estrutura de governo tinha de dialogar com a 

nova realidade: 

 

... o principal elemento é a estrutura do governo, que tinha que 
dialogar com algumas demandas da sociedade, com as 
prioridades do governo do estado e até com as orientações 
novas dadas também em nível federal ... Temas como o ... das 
pessoas com deficiências, não tinha uma estrutura, não tinha uma 
área no governo que cuidava disso, o governador Welington ... tinha 
como bandeira forte, ainda tem, a questão da convivência com o 
semi-árido, então também essa área da convivência como semi-árido 
não tinha uma estrutura mais clara pra isso. (DE5, grifo do autor) 

 
 Essas novas orientações e demandas podem ser melhor entendidas quando 

analisada a influência da história do PT sobre o governo Dias, no sentido de 

implementar uma reforma administrativa.   

Um partido constituído basicamente por sindicalistas, movimentos sociais, 

comunidades eclesiais de base, grupos de esquerda, intelectuais e políticos, 

segundo Ribeiro (2004), o PT tinha como principal objetivo representar estes setores 

que lutavam pela “redemocratização”, por melhores condições de vida e viabilizar 
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canais de comunicação que permitissem uma participação efetiva dos trabalhadores 

e movimentos sociais nas decisões políticas do país (LOPES, 2009).  

De acordo com Ribeiro (2004), a proposta política do PT poderia ser resumida 

em três eixos: a inserção na arena político-institucional de amplos setores populares, 

antes marginalizados; a necessidade de maior participação popular nas decisões 

políticas tomadas nas diversas esferas da arena político-institucional brasileira; e a 

defesa, em termos difusos e gerais, de uma sociedade “socialista e democrática”. 

 Portanto, com a eleição de Lula à Presidência da República, passaram a 

ocupar uma posição de destaque na agenda política nacional temas como a inclusão 

social e o combate à corrupção, como aponta Abrucio (2007). Do mesmo modo 

ocorreu no Piauí com a eleição de Wellington em 2002, que foi influenciado a 

promover mudanças na estrutura administrativa do estado, tanto no sentido de 

implementar as propostas políticas do PT, quanto no sentido de alinhar-se com a 

política nacional, criando mecanismos de participação da sociedade na fiscalização 

das atividades do governo (Ouvidorias e Controladorias)  e atendendo a demandas 

sociais até então esquecidos no Piauí. 

É importante destacar que um elemento catalisador da necessidade de um 

alinhamento político com o governo federal foi o apoio inicial dado ao Piauí devido 

ao fato do governo Dias ter sido o primeiro governo petista do nordeste, apoio este 

que pode ser percebido por meio da posição de destaque que o estado assume na 

implementação de um dos principais programas do governo federal, o “Fome Zero”, 

lançado neste estado. 

 Os jornais da época noticiavam que o Piauí seria o laboratório do governo 

Lula para a erradicação da pobreza. Aliado ao fato de ser o primeiro governo petista 

do Nordeste, as péssimas condições de vida da micro-região de São Raimundo 

Nonato/ PI atraíram para o estado parte da atenção do governo federal, localizando-

o entre os principais pontos estratégicos do governo Lula. Esta micro-região 

caracterizava-se, como apontavam os jornais deste período, por apresentarem 

índices africanos, com altos níveis de miséria, o que, com o conjunto das demais 

regiões piauienses, colocava o Piauí na segunda colocação na lista dos estados 

com maior índice de pobreza do Brasil, com 61,7% de sua população vivendo em 

estado de miséria (SENAF, 2002)  

 Assim, para atender às demandas provenientes da posição de destaque que 

o estado passou a assumir a partir de então e os conseqüentes investimentos que 
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passaram a ser aplicados no Piauí (em janeiro de 2003 o jornal ODIA divulgava que 

o “Fome Zero” investiria R$ 689 mil apenas nas cidades de Acauã e Guaribas), se 

fazia necessária uma reestruturação do aparelho administrativo piauiense, tanto no 

sentido de promover um alinhamento das estruturas piauienses em relação às do 

governo federal,  que como afirma Roberto John ao jornal o Dia (2003), a estrutura 

administrativa do estado iria priorizar o “Fome Zero” e o “ Sede Zero”; quanto no 

sentido de combater a corrupção com medidas técnico-administrativas, tais como: 

Reforma Administrativa e maior transparência ( SIAF- Sistema Integrado de 

Acompanhamento Financeiro). 

 Outro elemento que, juntamente com a nova localização que o Piauí passa a 

assumir dentro da agenda política do governo federal, influenciou a decisão do 

governo Wellington Dias de implementar uma reforma administrativa no Piauí foi a 

desorganização administrativa e as dívidas que o estado possuía, que logo após a 

eleição em 2002 passava de R$ 3,7 bi. O PT iria receber o estado com o caixa 

zerado, dificuldades administrativas, em débito com os servidores e com pagamento 

de fornecedores suspensos, sem falar nas ameaças de greve devido ao atraso dos 

salários de novembro, dezembro e do 13°. 

 Assim, uma das principais preocupações que levou a equipe de governo a 

verificar a necessidade de uma modernização da estrutura administrativa do estado 

foi a necessidade de se legalizar16 as rotinas e os processos no estado, 

principalmente no que se refere à estrutura administrativa do estado, que como 

apresentado na seção 5.1.4, no início do governo, em 2002, não se tinha nem o 

registro de quantos funcionários o estado possuía. Este fato motivou inclusive que 

auditores do TCE solicitassem a implementação por parte do governo estado de 

uma reforma administrativa com o objetivo de legalizar a estrutura administrativa do 

estadual. Os auditores justificavam que nem Tribunal de Contas do Estado – TCE, 

nem o governo do estado sabiam ao certo quantos cargos o estado possuía,. A 

situação era tal, que há esse tempo existiam mais de 50 leis que versavam sobre o 

acesso e normas em cargos públicos e algo em torno de 40% dos funcionários do 

estado eram comissionados. (NOVO, 2002a) 

                                                 
16

  Este termo se coloca aqui no sentido de primeiramente se implementar uma reforma burocrática no estado  
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 Como se pode perceber em trechos das falas dos atores entrevistados, o 

primeiro e principal problema a ser enfrentado pelo governo do PT após a posse, no 

ano de 2003, seria de ordem legal: 

 

... quando nós chegamos em 2003 no governo e nos deparamos com 
problemas, um deles era na ordem legal [...], se fazia muita coisa no 
estado que não se tinha [...], leis para prevê ou regular ... Então nós 
[...], na área da [...], administrativa nós verificamos que a última lei 
que tinha era de 9217, quando [...], do Freitas Neto, foi o último 
governador antes do Wellington que tentou dar uma organização 
para o estado do Piauí, então em 92 ele fez uma lei, que era uma lei 
que tava vigendo até então... Mas era, era [...], foi o governador que 
tentou organizar o estado de forma administrativa. De Freitas Neto 
prá cá até o Wellington, o governador Wellington, não se teve, foi se 
trabalhando em cima dessa lei antiga e foram começando a fazer 
alterações à margem da lei, foram criando cargos comissionados por 
decreto, por normas internas e tudo é [...], de forma que o estado 
vinha trabalhando ainda, ainda muito precária e no meu ponto de 
vista até irregular, se tinha muitos cargos comissionados que por não 
ter uma lei, ou a lei ser antiga e também a própria lei ela deixava 
espaços, deixava brechas, pra que essa regulamentação fosse feita 
por decreto ou fosse feita por outros tipos de normativas do governo 
se criou uma infinidade de cargos ... (DE6) 

 

 Aqui já se pode perceber o caráter inicial dado à reforma administrativa 

implementada no Piauí, com ênfase na legalização dos processos e da estrutura 

administrativa do estado, configurando-se inicialmente como uma espécie de 

“reforma burocrática”. Este caráter pode ser facilmente identificado em trechos das 

entrevistas realizadas durante a pesquisa: 

 

... ela teve uma lógica muito grande no sentido da legalidade das 
coisas, principalmente do número de cargos comissionados, até a lei 
complementar n°28 não tinha nenhuma legislação que fechava a 
totalidade dos cargos comissionados no governo do estado... Então 
não foi pequena, pelo contrário, foi significativa a duas coisas, ai tem 
quantidade, redução do número, mais principalmente a legalidade 
disso. (DE5) 

 

... a grande mudança foi essa, regulamentar, ter uma lei e nela 
definia a quantidade exata de cada cargos comissionados de todas 
as secretarias, permitindo apenas que o governador pudesse é [...], 
transportar, transpor ou levar um cargo de um órgão pra outro, mas 
jamais criar, pra criar só com uma autorização legislativa... (DE6) 

                                                 
17

 O ator entrevistado aqui não soube informar corretamente o ano de publicação da lei a que ele se refere, 

esta lei foi aprovada no dia 27 de março de 1991. 
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É importante destacar que além do alto nível de desorganização e das 

dificuldades de caixa em que se encontrava o estado, outro elemento que também 

teve uma influência considerável na decisão de implementar uma reforma 

administrativa no Piauí foi o contexto de incerteza gerado pela eleição do PT para a 

presidência do país. Com a eleição de Lula, os investidores internacionais passaram 

a olhar com desconfiança o cenário político nacional, o que resultou na fuga de 

capital estrangeiro do país. As principais conseqüências disso foram: o aumento 

expressivo da cotação do dólar, chegando à casa dos R$4,00, e o conseqüente 

aumento da taxa de juros, visando a atração de investidores internacionais. 

Contudo, esta tentativa de atrair capital estrangeiro (dentre outras), contribuiu para o 

aumento da dívida interna dos estados, o que comprometia ainda mais a situação 

financeira do Piauí, pois as parcelas dos recursos destinadas ao pagamento da 

dívida interna tenderiam a aumentar. 

 Assim, para que o governo do PT no estado do Piauí pudesse implementar 

seu programa político neste estado seria necessário reestruturar a burocracia 

estatal, tendo em vista que isto não seria possível diante da situação de 

sucateamento na qual se encontrava a estrutura administrativa do estado. 

Com aponta Bonfim (2004), além das enormes expectativas geradas com a 

eleição de Wellington Dias, tiveram também outras dificuldades que influenciaram as 

políticas do governo. O autor considerava a desorganização da máquina 

administrativa e financeira com sendo uma das principais, podendo ser percebida ao 

se analisar a situação falimentar dos órgãos da administração direta e indireta do 

estado. Geralmente com várias gratificações espalhadas seguindo critérios 

meramente políticos, com organogramas como peças de ficção, com a inexistência 

de mecanismos claros de controle, desequilíbrio e descontrole econômico e 

financeiro, quadro de pessoal superior à necessidade de trabalho e em um contexto 

de baixa arrecadação e de fragilidade econômica. 

Colocam-se assim as condições nas quais se sustentou a decisão de 

implementar uma reforma administrativa no Piauí: 

 

Neste caso, uma reforma administrativa bem conduzida é 
condição sine qua non para o sucesso do governo ao longo dos 
próximos quatro anos. Reforma que deverá implicar a 
reconstrução dos mecanismos de controle internos e 
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externos da administração, bem como a formação de um Estado 
em moldes capazes de oferecer à população piauiense o mínimo 
em termos de serviço público. Aqui se trata de contrariar 
interesses político-eleitorais de aliados e, igualmente, enfrentar 
resistências enormes do ponto de vista da prática dos sindicatos 
de serviços públicos. (BONFIM, 2004, p. 160, grifo do autor) 

 

Na citação acima se pode perceber outra dificuldade a ser enfrentada pelo 

governo ao tentar implementar suas políticas, pois teria que conciliar os interesses 

de petistas e de aliados. Como apontado na seção 5.2.1, a eleição de Wellington foi 

em grande parte viabilizada pelo apoio de agrupamentos políticos diversos, fruto da 

crise política que se instalou no cenário político piauiense. Este fato condicionava 

uma boa governabilidade do novo governo do Piauí, ao atendimento dos interesses 

dos diversos agrupamentos aliados, o que inicialmente (como se pode observar nos 

jornais da época), se configurou como um obstáculo tendo em vista as novas 

orientações deste novo governo, com foco no controle e legalização dos processos.  

Outro elemento que também contribuiu para a decisão de implementação de 

uma reforma administrativa foi a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que 

assim como as outras ferramentas de ajuste fiscal visava a responsabilização dos 

gestores, por suas ações dentro de seu mandato. Destaca-se esta lei, pois além de 

ter sido fortemente citada (in off) pelos atores entrevistados como um elemento 

balizador da gestão que se iniciou no ano de 2003, ela teve uma forte repercussão 

nacional. No final de 2002, Hugo Napoleão, então governador do Piauí, juntamente 

com mais seis governadores brasileiros (MG, RJ, MS, RS, ES e DF), estavam 

correndo o risco de serem punidos por crime de responsabilidade fiscal. Assim, esta 

lei obrigava os governos estaduais a implementarem modelos de gestão que 

atendessem às suas exigências, de modo que aqueles que não se adequassem aos 

limites estabelecidos em lei seriam punidos. 

 

 

5.2.3 A materialização do novo modelo de gestão do estado do Piauí. 

 

Tão importante quanto levantar os pontos que possibilitam compreender o 

contexto em que se deu a vitória petista no Piauí e a tentativa de implementação da 

Reforma Administrativa, é conhecer como se deu este processo. 
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Inicialmente, se faz necessário destacar que assim como não se pode 

analisar a tentativa de modernização da estrutura pública piauiense deslocada do 

contexto nacional e internacional, da mesma forma não se pode visualizar o 

momento referente à reestruturação administrativa no início do governo Wellington 

isoladamente, ele deve ser visto como um processo que se inicia neste momento, 

mas que se estende durante os dois mandatos do PT no estado do Piauí, e que já 

se pode perceber indícios de continuidade no governo Wilson Martins (PSB), que 

iniciou sua gestão no ano de 2010. Porém se faz necessário um estudo mais 

aprofundado sobre a institucionalização do novo modelo de gestão iniciado no 

governo Dias. 

Entretanto, é importante pontuar que esta pesquisa se propõe a compreender 

especificamente os elementos que possibilitaram a emersão da tentativa de 

modernização da estrutura administrativa do estado do Piauí em 2003, não 

interessando para tanto a compreensão dos elementos que influenciaram o 

processo de implementação desta política após este ano. Isso porque, como será 

visualizado mais a diante, no decorrer dos dois mandatos petistas muitas alterações 

foram feitas na proposta inicial da reforma, até mesmo sob influência das pressões 

institucionais do campo organizacional no qual estava inserido o Piauí, de forma que 

este fenômeno especificamente merece um estudo mais aprofundado. 

A reforma administrativa iniciada no ano de 2003 tem como sua principal 

ferramenta de implementação a lei complementar n° 28 de Junho de 2003. Esta 

norma dispõe sobre a Lei Orgânica da Administração Pública do Estado do Piauí e 

dá outras providências (PIAUÍ, 2003). Sua principal contribuição foi a definição da 

quantidade exata de cargos existentes em cada secretaria do estado, pois como 

apresentado anteriormente a última tentativa de organizar a estrutura administrativa 

do estado se dá em 91, no governo de Freitas Neto, e até 2003 não se tinha nem 

mesmo a quantidade de funcionários públicos que o estado possuía. 

Esta lei também trouxe outras contribuições no que se refere à estrutura 

administrativa do estado. Duas principais mudanças implementadas por esta norma 

foi a criação das Ouvidorias e das Controladorias do estado, que proporcionaram um 

maior controle sobre a gestão da “coisa pública”. Ela cria também duas novas 

unidades organizacionais dentro do estado, as Coordenadorias e as 

Superintendências, que visavam dar mais agilidade para a ação estatal.    
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Apesar de se perceber nesta proposta algumas idéias e conceitos já 

característicos de um modelo gerencial de administração pública, tais como a 

flexibilização da gestão, eficiência, divisão entre níveis estratégicos e não 

estratégicos, predominou neste primeiro momento a ênfase no controle e na 

legalização dos processos. 

Assim, a tentativa de modernização administrativa do estado do Piauí iniciada 

em 2003, trazia em seu bojo basicamente uma idéia de legalização e controle. 

Grosso modo, esse momento inicial da reforma, pode ser facilmente entendido como 

uma “reforma burocrática” da administração pública piauiense. 

Contudo, é importante frisar que este foco inicial na legalização e controle dos 

processos não coloca a reforma administrativa piauiense de 2003 em um patamar 

diferente das propostas implementadas nos demais estados e no governo federal, 

pois, como argumenta Abrucio (2007), perceber uma relação de oposição completa 

entre a chamada administração burocrática e as novas formas de gestão foi um dos 

principais erros da reforma Bresser. O autor argumenta que esta relação é um 

movimento dialético, com a incorporação de aspectos do modelo weberiano e a 

criação de novos instrumentos de gestão. Este caráter inicial da reforma no Piauí 

pode ser melhor compreendido quando analisado pela óptica do modelo 

incremental, segundo o sugerido por Dye (2005) na seção 4.1.1 desta pesquisa. 

Contudo, apesar dessa lógica de legalização e controle em que estava 

inserida a gestão de Wellington Dias no início da reforma ter se materializado 

basicamente na lei complementar n° 28, ela influenciou toda a estrutura 

administrativa direta e indireta do estado no início do governo. Fato este que pode 

ser percebido analisando o objetivo de algumas das leis enviadas para a Assembléia 

Legislativa juntamente com a lei complementar n° 28, que assim como esta, 

resultaram de um estudo realizado pela equipe de governo e por uma empresa de 

consultoria da UnB, Finantec. 

A equipe de governo se caracterizava neste momento principalmente pelo 

pouca experiência de governo e pelo pouco conhecimento sobre o funcionamento do 

estado, o que estimulava seus componentes, a buscarem soluções e inspirações em 

experiências que vinham sendo aplicadas em outros estados da federação. Esta 

estratégia pode ser facilmente percebida na fala de um dos entrevistados: 

... agente começou a pesquisar muito isso e copiar de outros estados 
esses modelos, então eu peguei, nós pegamos Minas Gerais, 
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pegamos Pernambuco, peguei o Ceará, ... Mato Grosso, que era o 
governo do PT, tivemos o pessoal do Zeca do PT, eles também 
estiveram aqui e conversamos bastante e eles estavam fazendo 
umas coisas também já nesse sentido, vendo alguma coisa de Minas 
Gerais também, e também [...], Santa Catarina, mas foi pouca coisa. 
(DE6)    

  

As entrevistas também apontaram o Acre como um modelo estudado, que 

apesar de estar no início também foi analisado pela equipe de governo piauiense, 

tanto por meio da troca de informações com a equipe de governo daquele estado, 

quanto a través da experiência adquirida pela Finantec pelos serviços prestados ao 

Acre e a outros estados.  

Apesar deste estudo, diferentemente do projeto de reforma administrativa de 

Minas Gerais, onde segundo Lemos (2009, p. 47) “o Choque de Gestão representa 

uma combinação de (a) medidas orientadas para o ajuste estrutural das contas 

públicas, com (b) iniciativas voltadas para a geração de um novo padrão de 

desenvolvimento (...)”, no Piauí, a proposta de reforma não pôde ser claramente 

definida, pois ao contrário do ocorrido em Minas, onde um dos primeiros passos foi a 

definição da visão, da missão e das metas do Estado, objetivamente constituídas em 

um plano estruturado de Reforma (CORRÊIA, 2007), no Piauí, inicialmente, a 

reforma deu maior ênfase para a área fiscal, tendo em vista a falta de um plano 

estruturado que orientasse os trabalhos. 

É importante destacar aqui que das atividades de assessoria da Finantec 

resultaram alguns relatórios que não foram possíveis de serem analisados18, 

contudo como se pode perceber na fala de alguns atores entrevistados, esta 

empresa não teve um papel decisivo na implementação da reforma administrativa do 

estado. Assim, apesar destes relatórios e dos estudos feitos pela equipe de governo 

não se construiu no Piauí um plano estruturado de reforma do estado, o que 

dificultou sua implementação. 

As leis que implementaram a reforma não se detiveram à exposição clara de 

objetivos, de estratégias, da missão e de outras questões menos operacionais; 

                                                 
18

 Durante o processo de pesquisa, após identificar a existência de tais relatórios o pesquisador responsável por 

este estudo, solicitou o documento para análise por três vezes para órgão competente. Entretanto, obteve uma 

resposta negativa para a primeira, e não obteve resposta para as seguintes. Após inúmeras visitas à Secretária 

de Administração do estado, órgão onde se encontravam os documentos, para buscar informações sobre seu 

processo, tendo em vista a falta de posicionamento do gestor responsável sobre a questão, o pesquisador 

concluiu que não havia interesse do órgão em cooperar com a pesquisa.  
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focaram-se apenas nas mudanças mais emergenciais, no que se refere ao ajuste 

das contas públicas do estado, e as demais mudanças foram ocorrendo 

posteriormente sem um projeto que as estruturasse. 

Contudo, para um melhor entendimento da proposta reformadora 

implementada no Piauí no ano de 2003, faz-se necessário pontuar aqui o contexto 

no qual se deu a aprovação da LC n° 28.  

No início do governo, um dos principais obstáculos às novas orientações 

implementadas pelo governo do PT era atender aos interesses dos diversos 

agrupamentos que compuseram formal e informalmente a base de apoio da 

campanha eleitoral de Wellington Dias. Devido às diversas alianças construídas 

durante o processo eleitoral, a tentativa de mudar os padrões de relacionamento que 

a classe política tinha no Piauí com a “coisa pública” tonou-se lenta e dialogada, 

principalmente porque o resultado das urnas para a eleição de governador não se 

repetiu para a eleição dos deputados estaduais. É importante frisar que o PT fazia 

um governo de minoria como apontado na seção 5.2.1, o que o forçava a dialogar 

com as demais forças dentro da Assembléia Legislativa do estado (ALEPI) para que 

pudesse ter uma boa governabilidade. 

Desta forma, como boa parte da base aliada que possibilitou a eleição do 

governo do PT no estado era representante das elites locais que historicamente 

vinham construindo a burocracia estatal no Piauí, o governo Wellington Dias e suas 

propostas à ALEPI, tiveram forte oposição tanto de aliados, quanto do grupo 

oposicionista, no inicio do mandato. Como observado em entrevista do então 

governador Wellington ao jornal Meio Norte (RIBEIRO, 2003c), cerca de 90% dos 

dados negativos sobre o início de seu governo eram provenientes da base aliada 

que estava descontente com as medidas do novo governo, e apenas 10% oriundas 

da oposição. O jornal O Dia em maio de 2003 afirmava ainda que, segundo Dias, 

esse descontentamento originou-se das novas posturas administrativas adotadas 

pelo governo, dos cortes de salários e do combate aos sonegadores de impostos.  

Assim, vendo-se obrigado a negociar com as demais forças políticas que 

compunham a ALEPI àquele momento, o governo consegue aprovar a estrutura 

administrativa proposta incorporando algumas das alterações exigidas pelos demais 

grupos, com 23 votos a favor em 1° turno e com 24 votos a favor em 2° turno. Isso, 

segundo o jornal O DIA só foi possível devido a um acordo estabelecido entre 

oposição e governo, estratégia esta fortemente enfatizada por alguns atores: 
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... teve uns mais difíceis pra aprovar, mas esse [...], esse pacote não 
foi tão difícil por isso, ele foi preparado, teve uma preparação dos 
deputados, para o que eles iam receber, então [...], foi de certa forma 
tranqüila e daí foi nascendo o que se chamou de maioria, né, as 
pessoas foram vindo pra base do governo, agora é claro que tudo 
tem a negociação, ... ainda hoje tem as compensações, o pessoal 
não faz nada a toa, não é ? (DE2) 
 

... esse processo de construção com o governador foi um processo 
longo de idas e vindas, agente montava levava pra ele, discutia, 
discutia, ai ele concordava conosco, ai ele também ia conversar né? 
Com as grandes lideranças que [...], com os presidentes dos 
partidos, com os [...], deputados, as deputadas, os senadores [...], e 
ai fruto dessa conversa ele voltava pra agente de novo e dizia “olha, 
isso aqui não dá pra avançar do jeito que vocês estão querendo, 
agente vai ter muita resistência nisso, então esse aqui agente pode 
avançar um pouco mais, esse aqui eu vou continuar tentando, então 
esse aqui vamos, vamos [...] recuar um pouquinho e agente [...], ai 
tinha essa briga, briga entre aspas, esse, essa [...] luta de, de [...], de 
forças, essa briga nossa com o governador e do governador com 
essas outras pessoas... (DE6) 

 

 Observa-se nestas falas que a relação entre o executivo e o legislativo 

durante o governo Dias foi muito negociada, o que viabilizou a aprovação da lei 

complementar n° 28 e do conjunto das demais reformas que tentavam implementar 

um novo modelo de gestão no estado do Piauí. 

Como dito anteriormente, a tentativa de reforma administrativa implementada 

no Piauí, não pode ser percebida em sua totalidade no momento inicial do governo 

Wellington Dias, pois no decorrer de seus dois mandatos, a lei complementar nº 28 

foi sofrendo alterações por meio de outras leis complementares que buscavam 

adequar a estrutura administrativa do estado aos novos conceitos que estavam 

sendo inseridos no estado, como por exemplo o modelo de Organizações Sociais 

(OS‟s). (PIAUÍ, 2007). 

Ao todo, até o fim do governo Wellington foram aprovadas sete leis 

complementares que alteravam o conteúdo da lei complementar n° 28 buscando 

adequá-la aos novos conceitos que vinham sendo inseridos. Dentre elas, as mais 

importantes foram as leis complementares n° 42/2004 e n° 83/2007. A primeira, 

objetiva corrigir algumas discrepâncias na LC n° 28/2003, pois neste mesmo ano o 

governo do estado aprovou o plano de carreira dos servidores estaduais (é 

importante ressaltar que até este período os servidores não tinham um plano de 

carreira estruturado), o que juntamente com a redução do repasse federal para os 
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estado (FPE), obrigou o governo do estado a enxugar a estrutura administrativa 

implementada em 2003, de forma que somente no segundo mandato foram 

recriados alguns dos elementos extintos por meio da LC n° 42, como afirma um dos 

atores entrevistados: 

 

 Não sei se o pessoal falou, e eu não sei se eu falei também, agente 
fez uma contra reforma, porque exatamente agente passou apertos e 
algumas coisas que agente tinha criado agente extinguiu e agora no 
segundo governo elas voltaram, que é o caso da secretaria das 
cidades, por exemplo, agente criou a secretaria das cidades, ai no 
governo [...], no ano seguinte, no aperto de 2004 e 2005, foram dois 
anos de aperto, teve uma contra reforma, teve que extinguir algumas 
coisas, fundir outras e ai quando foi no segundo governo agente 
recriou. (DE2) 

 

A segunda, a lei complementar n° 83/2007 aprovada no segundo mandato de 

Wellington, sob forte influência dos conceitos trazidos pelo PNAFE, pelo PNAGE e 

por meio do CONSAD, tentou avançar na agenda do modelo gerencial de 

administração pública. Estes programas trazem para o contexto piauiense conceitos 

e soluções que vinham sendo praticados em outros estados, tais como o modelo de 

OS, o modelo de gestão por resultados, a proposta do contrato de gestão, dentre 

outras soluções.  

No que se refere a está lei, destaca-se a criação da Empresa de Gestão de 

Recursos do Piauí S. A – EMGERPI, que vinculada à Secretaria de Administração 

do Estado, nos termos do art. 68 A, B, C e D, da Lei complementar n° 83 de 12 de 

abril de 2007, tinha como finalidade prioritária capacitar, aperfeiçoar, absorver, 

redistribuir e ceder pessoal para órgãos e entidades da Administração Pública 

Estadual, objetivando otimizar a utilização e o gerenciamento de recursos humanos 

do Poder Público Estadual. Esta lei autorizou o poder executivo a transformar a 

Central de Abastecimento do Piauí S/A (CEASA) na EMGERPI, e a repassar para 

Organizações Sociais a gestão das atividades da primeira.  

A criação da EMGERPI tinha como fundamento a gestão dos órgãos da 

administração indireta que se encontravam em estado falimentar:  I – Companhia de 

Desenvolvimento do Piauí – COMDEPI; II – Águas e Esgotos do Piauí S/A – 

AGESPISA; III – Empresa de Informática e Processamento de Dados do Estado do 

Piauí - PRODEPI; IV – Companhia de Habitação do Piauí – COHAB; V – Companhia 

Editora do Piauí – COMEPI. Destes, apenas a AGESPISA ainda não foi incorporada, 
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estando todos os demais incorporados à EMGERPI, passando os quadros de 

pessoal e as transações pendentes a pertencerem a esta empresa, sendo então 

criada uma autarquia para exercer as atividades de cada um desses órgãos. O 

principal objetivo desta reestruturação era possibilitar que estas novas organizações 

pudessem realizar transações diretamente com outras organizações tendo em vista 

estarem sem nenhuma restrição no mercado. 

Ao mesmo tempo em que a EMGERPI tinha o papel de gerir o espólio dos 

órgãos acima citados, também tinha uma forte preocupação com a eficiência, como 

se pode perceber analisando seu principal objetivo. Pautada nesta preocupação, 

esta empresa tentou introduzir na estrutura dos órgãos que geria a preocupação 

com a gestão por resultados e com a contratualização, por meio do Programa 

Gestão para Resultados – PGR. (EMGERPI, 2008). 

Contudo, devido ao estado falimentar em que se encontrava a estrutura 

pública piauiense e à autonomia que possuía a EMGERPI (o que lhes permitia uma 

maior agilidade), esta passou a assumir outras funções, passando de gestora da 

massa falida do estado para um agente catalisador de políticas públicas. Apesar 

desta mudança se configurar apenas na prática e não nos seus documentos 

constitutivos, a EMGERPI assumiu uma posição de destaque no estado, no tocante 

à agilidade e à eficiência. 

Entretanto, assim como outros estados da federação, o Piauí não consegue 

avançar significativamente na pauta do modelo gerencial de administração pública, 

no caso da EMGERPI, dentre outras coisas, devido aos escândalos envolvendo o 

nome da empresa. 

 

 

6 CONCLUSÕES 

 

Uma das primeiras conclusões que se pode extrair do presente estudo é que 

apesar dos diferentes estágios em que se encontram os estados brasileiros no que 

se refere à implementação da agenda reformadora dos anos 90, pode-se verificar 

que o processo de redemocratização do país e a implementação do plano Real 

foram fundamentais para a busca por novos padrões de comportamento e novas 

estruturas administrativas por parte dos gestores estaduais. 
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Com a crise fiscal que se instala nos estados brasileiros a partir da segunda 

metade dos anos 1990 devido à centralização tributária durante a “Era Real”, 

materializada na incapacidade dos governos estaduais atenderem às novas 

atribuições adquiridas com a redemocratização do país, os governos estaduais se 

viram então obrigados a buscar tecnologias administrativas e informacionais que os 

possibilitassem atender a tais demandas neste contexto de pouca disponibilidade de 

recursos. 

Pode-se concluir também, nesta perspectiva de busca por novos padrões de 

comportamento pelas estruturas públicas estaduais, que o novo contexto em que se 

encontrava o sistema federativo brasileiro foi fundamental para a difusão do modelo 

de Administração Pública Gerencial para os governos estaduais. Com o aumento da 

articulação horizontal entre os estados brasileiros a partir do fortalecimento dos 

Conselhos Estaduais (como por exemplo, o Conselho Nacional de Política 

Fazendária - CONFAZ, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASS, o 

Conselho Nacional de Secretários de Educação - CONSED e o Conselho de 

Nacional de Secretários de Estado da Administração - CONSAD), o campo 

organizacional no qual estão inseridos os estados brasileiros passa a assumir uma 

tendência homogeneizadora devido o aumento da comunicação entre as estruturas 

organizacionais que o compunham, possibilitando-as a trocarem experiências e 

buscarem soluções comuns para seus problemas. 

Contudo, apesar desse cenário homegeneizador no qual estavam inseridas 

as estruturas públicas estaduais, este estudo nos permite concluir que a decisão de 

inserir nas agendas políticas estaduais a pauta da modernização da Administração 

Pública não se deu ao mesmo tempo, sendo diretamente influenciadas pelas 

especificidades de cada região. No que se refere ao Piauí a manutenção de uma 

estrutura de estado atrasada até o ano de 2002, dentre outras coisas, justifica-se 

pela ausência de grupos que pressionassem os governos no sentido de transformar 

a estrutura de estado piauiense em um catalisador de seu desenvolvimento e não 

apenas no sentido de mantê-lo como o módulo de sobrevivência das elites locais. 

Assim, a tentativa de implementação de uma reforma administrativa pautada 

na agenda da New Public Manegement no estado do Piauí em 2003, tornou-se 

possível devido ao rearranjo das forças políticas no estado e aos mecanismos 

isomórficos de mudança institucional que possibilitaram a absorção, por parte deste 



140 

 

estado, do discurso reformador oriundo do movimento internacional de 

modernização das estruturas públicas iniciado nos anos 1980. 

Tendo em vista o que argumenta Figueiredo (2001), sobre a variação das 

estruturas institucionais ser influenciada pelos contextos sócio-políticos nos quais 

estas estão inseridas, percebe-se que os fatores que possibilitaram a tentativa de 

implementação de uma reforma administrativa no Piauí em 2003, foram em partes 

diferentes dos que influenciaram as reformas ocorridas no Ceará e na Bahia nos 

últimos anos, por exemplo. 

No caso do Piauí, por ter se constituído historicamente em um contexto de 

baixo desempenho econômico e baixo prestígio político de suas elites diante do 

Governo Federal, não se constituiu neste estado uma classe burguesa forte que 

exercesse pressão sobre a burocracia estatal no sentido desta promover o 

desenvolvimento econômico local. Com isso, como visto nesta pesquisa o aparelho 

estatal tornou-se, no Piauí, apenas um módulo de sobrevivência das elites locais.  

Construindo-se, assim como nos demais estados brasileiros, marcado por 

práticas patrimonialistas e fisiologistas oriundas de seu processo de formação social 

marcadamente antidemocrático, a Administração Pública do Piauí caracterizava-se 

pelo não incentivo à participação popular na gestão da coisa pública, o que 

dificultava, ou até mesmo impossibilitava a tentativa de reformar a estrutura 

administrativa do estado. 

Diante deste contexto, a tentativa de modernizar a máquina pública piauiense 

somente se tornou possível com o rearranjo das forças políticas locais, iniciado em 

2002 com a cassação do então governador Mão-Santa. Este fato, somado a outros 

elementos de cunho local e nacional analisados durante esta pesquisa, causou a 

desestruturação e o desgaste das elites políticas locais, possibilitando a eleição do 

primeiro governo petista no nordeste mo Piauí. 

A eleição de Wellington Dias (PT) para o governo do Piauí apontava para uma 

mudança na maneira pela qual o estado se relacionava com a sociedade, tanto 

devido às bandeiras históricas do PT, quanto devido à necessidade de diferenciar 

das antigas gestões que passaram pelo estado. Este fato tornou possível a tentativa 

de reestruturar a máquina administrativa piauiense. 

A reforma administrativa implementada no Piauí em 2003, trousse em seu 

bojo alguns conceitos presentes na proposta reformadora implementada no Brasil no 
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ano de 1995, isso devido à tendência homogeneizadora em que se encontrava o 

sistema federativo brasileiro àquela época.  

O processo de formulação e implementação da reforma administrativa 

piauiense de 2003 sofreu forte influência dos três mecanismos isomórficos de 

mudança institucional, contudo, o isomorfismo normativo só passa a ter uma maior 

influência sobre este processo após 2003, durante o processo de implementação da 

reforma, com a criação da Escola de Governo, dando maior ênfase à capacitação, e 

com a maior participação dos gestores estaduais nos fóruns e Conselhos Estaduais. 

Assim, os dois principais mecanismos isomórficos responsáveis pela introdução dos 

conceitos gerencialistas na proposta de reforma administrativa implementada no 

Piauí em 2003 foram o isomorfismo coercitivo e o mimético. 

Destes, o último teve maior importância, tendo em vista este ser o primeiro 

governo petista no Piauí e no nordeste. Devido aos altos níveis de incerteza e da 

incompreensão de determinadas técnicas de gestão e até mesmo ao próprio 

desconhecimento sobre a real situação da máquina pública piauiense, a equipe do 

novo governo buscou idéias e soluções para resolver seus problemas analisando 

experiências bem-sucedidas de outros estados. 

O primeiro também teve grande influência sobre a introdução destes novos 

conceitos na proposta piauiense. A influência do isomorfismo coercitivo pode ser 

percebida no caso do Piauí, principalmente a partir da Lei de Responsabilidade 

Fiscal e do PNAFE, que contribuíram neste momento inicial para a construção da 

proposta reformadora piauiense. O PNAGE também teve grande influência durante 

este processo, entretanto sua contribuição pode ser encontrada de maneira mais 

predominante somente durante o processo de implementação e reformulação, não 

sendo tão relevante a formulação da proposta reformadora no Piauí. 

Para finalizar, da mesma forma que a nível nacional seria um erro falar em fim 

do legado no que se refere à tentativa de modernizar as estruturas públicas do 

estado do Piauí, pois de modo similar aos demais estados, ainda há muito no que se 

avançar no sentido da implementação da agenda reformadora dos anos 1980.  
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APÊNDICE - A 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA  

 

 

1. Explique como surge a proposta de reforma administrativa do estado do Piauí. 

 

Pontos a serem esclarecidos: 

a. Os fatores que evidenciaram a necessidade de reformar a estrutura 

administrativa do estado do Piauí.( estaduais, nacionais e internacionais; 

econômicos e políticos) 

b. Por que a reforma no Piauí se inicia tão tarde? 

c. De ondem partiu a iniciativa de implementar a reforma administrativa? 

d. Houve algum apoio técnico externo? Se houve descreva como foi a 

experiência 

e. Que influência tiveram os programas nacionais de modernização do 

Estado? 

f. O fato de o governo nacional e o estadual estarem sendo dirigidos pelo 

mesmo partido político impactou de alguma forma na modernização do 

aparelho administrativo do estado do Piauí? 

g. Os congressos de Secretários de administração influenciaram de alguma 

forma esta experiência? 

h. Existe algum modelo teórico que orientou a proposta de reforma do Piauí. 

Quais? 

 

 

2. Descreva a proposta de reforma administrativa burocrática piauiense. 

 

Pontos a serem esclarecidos: 

a. Quais os recursos econômicos e humanos utilizados para a 

implementação da reforma? 

b. Quais os documentos que materializam a reforma administrativa do estado 

do Piauí? 

c. Quais os principais objetivos da reforma objetivos da reforma? 
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d. Quais as principais ferramentas utilizadas? 

e. Houve alguma redefinição das áreas de atuação do estado piauiense? Por 

quê? Se sim, como se deu? 

f. Quais as mudanças implementadas pela reforma nas políticas de gestão 

de pessoas, nos sistemas de controle, na tomada de decisão, nas formas 

e fontes de financiamento das políticas, nos processos? 

 

 

3. Comente sobre o processo de aprovação da reforma. 

 

Pontos a serem esclarecidos: 

a. Como se deu o processo de discussão entre executivo e legislativo dos 

projetos de lei que compunham a reforma? 

b. Houve alguma influência das coalizões feitas nos pleitos eleitorais de 2002 

e 2006? 

c. Foram feitas adaptações ao projeto original? Quais? 

d. Quais os principais fatos que influenciaram o tramite da reforma no 

legislativo? 

e. Como estavam dispostas as forças políticas dentro da assembléia? 

f. Como a população se comportou diante da reforma administrativa do 

Piauí? 

g. Qual o comportamento dos grupos econômicos piauienses no contexto da 

reforma? 

 

 

4. Discorra sobre o processo de implementação da reforma.  

 

Pontos a serem esclarecidos: 

a. Quais atores participaram do processo de implementação da reforma? 

b. Quais as negociações e acordos firmados para implementar a reforma? 

c. Como se configurou a divisão de papeis entre as secretarias, no que se 

refere à formulação e implementação da reforma? 

d. Houve algum conflito interno entre as secretarias ou demais órgãos? 
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e. Houve alguma influência das coalizões feitas nos pleitos eleitorais de 2002 

e 2006? 

f. Qual a influência do grau de qualificação do corpo administrativo do 

estado do Piauí para o desempenho da reforma? 

g. Como os servidores reagiram à proposta de reforma? 

 

 

5. Faça uma avaliação do processo de reforma administrativa implementado no 

Piauí. 

 

Pontos a serem esclarecidos: 

a. Quais os principais elementos que facilitaram e dificultaram a 

implementação da reforma administrava no Piauí a partir de 2003? 

b. Qual a influência do processo eleitoral em 2002 e em 2004 para a 

implementação da reforma? 

c. Qual a repercussão da reforma diante das demais correntes políticas 

presentes no Piauí? 

d. Qual a repercussão na mídia? 

e. Qual a repercussão para a comunidade? 

f. Quais os pontos que mais avançaram no cronograma da reforma? Por 

quê? 

 




