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Capítulo 2 – UM CONTEXTO EM TRANSFORMAÇÃO 

 

 

Neste  capítulo , considerando que as “instituições da água” são o resultado e o veículo dos processos 
políticos de cada sociedade, apresentaremos o contexto no qual foram discutidas e repensadas as questões 
socioambiental e hídrica. Para atingir a este propósito, dividimos o capítulo em três partes. Na primeira parte, 
apresentaremos as transformações, verificadas desde os anos 70, especialmente na América Latina, 
destacando, de um lado, os reflexos das crises do petróleo (1973 e 1979), os problemas com a dívida externa 
e a - pressão para a - adoção de políticas de ajuste estrutural (de corte neoliberal); e, de outro, o esgotamento 
da ação do Estado “desenvolvimentista”, o fim dos governos autoritários da região, a retomada do processo 
de democratização e de revigoramento da ação da sociedade civil. Finalizaremos esta parte ressaltando os 
principais impactos que estes problemas tiveram sobre os campos social e ambienta l. Na segunda parte, 
trataremos da crise do Estado e faremos uma discussão sobre as propostas que surgiram em resposta à 
mesma. Apresentaremos, então, algumas considerações sobre o questionamento sobre o papel do Estado e 
alguns argumentos sobre a falsa dicotomia Estado–mercado e, na seqüência, discutiremos os conceitos de 
governabilidade e governança que têm permeado este debate . Na seqüência , retomaremos a discussão sobre 
o papel do Estado e abordaremos sua modernização, apresentando algumas propostas para reformar a 
administração pública – alternativas à administração burocrática - e realizar “parcerias” entre o setor público 
e o setor privado, com destaque para a privatização de empresas estatais, a regulação das atividades privadas 
pelo Estado e a recente proposta de “publicização”. Por fim, na terceira parte, finalizaremos o capítulo , 
apontando as novas bases que vêm se apresentando para a relação entre Estado e sociedade na gestão da 
coisa pública, no contexto de governos democráticos.  

 

 

2.1. IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS NO CONTEXTO DA 
RESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA: DOS ANOS 60 AO PRESENTE 

“A história dos vinte anos após 1973 é a de um mundo que perdeu suas referências e resvalou para a instabilidade e a crise.” 
(HOBSBAWN, 1995, p. 393) 

 

Nesta seção, vamos tratar das crises econômica e política, desencadeadas a partir dos anos 70. 
Embora saibamos que se tratam de áreas interligadas, optamos por tratá-las de forma separada para enfatizar 
algumas de suas características. Ressaltamos, porém, que não é nosso propósito fazer uma análise 
aprofundada destes tópicos, o que extrapolaria os objetivos de nosso trabalho, mas sim apontar as principais 
questões e os momentos marcantes para o entendimento do “contexto em transformação”, no qual se 
desenvolveram as discussões sobre o meio ambiente e o desenvolvimento e começaram a se delinear as 
propostas para solucionar a questão hídrica. 
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2.1.1. CRISE ECONÔMICA 

O período que se seguiu à Segunda Guerra Mundial foi marcado pelo intenso desenvolvimento da  
economia capitalista mundial, a qual, durante um bom tempo, experimentou taxas de crescimento bastante 
elevadas. Isto foi possibilitado graças à intervenção e regulação do Estado – de bem-estar social – nas 
questões econômicas, tanto nos países da Europa ocidental como dos Estados Unidos , nos quais os lucros das 
empresas aumentaram e houve uma melhora sensível dos padrões de vida de parte da população. Nos países 
em desenvolvimento, por sua vez, o Estado interventor também impulsionou o desenvolvimento, suscitando 
algumas expectativas otimistas (GORENDER, 1995).  Mesmo nos países socialistas também se observou uma 
elevação das taxas de crescimento econômico no período mencionado. 

É preciso ressaltar, porém, que os benefícios advindos do crescimento econômico não atingiam a 
todas as pessoas da mesma forma, nem no ápice deste crescimento nos países mais desenvolvidos; por isso, 
no contexto do fordismo, em que a produção e o consumo em massa eram peças-chave, foram se acirrando 
as desigualdades e gerando tensões sociais. 

Para diminuir estas tensões - e também obter legitimidade -, o Estado do bem-estar social foi 
procurando, cada vez mais , reduzir o impacto do modelo econômico mediante a adoção de políticas sociais e 
mecanismos legais para combater o empobrecimento e a exclusão social. Contudo, se por um lado, os 
investimentos maciços feitos pelo Estado no campo social não tiveram o sucesso esperado, por outro, 
causaram um grande impacto em suas finanças e geraram uma crise fiscal. Nos países em desenvolvimento, 
como os benefícios atingiam apenas às elites nacionais, gerou-se grande insatisfação por parte da população, 
a qual, em virtude da existência de governos – muitas vezes - autoritários, era impedida de se manifestar 
contrariamente à situação vivida. De modo geral, porém, nos dois casos, estava ficando difícil conter as 
contradições inerentes ao capitalismo e à ação interventora do Estado. 

Neste período, os países seguiam o acordo de Bretton Woods e adotavam a conversão ouro-dólar, ou 
seja, havia uma vinculação do desenvolvimento econômico mundial à política fiscal e monetária dos Estados 
Unidos (EUA). Entretanto, em meados dos anos 60, com a guerra do Vietnã e o início de uma crise fiscal nos 
EUA, este país viu seu poder sobre a regulamentação do sistema financeiro mundial diminuir e, a partir de 
então, se deu um incremento da competição internacional – com destaque para a Europa Ocidental e o Japão. 
Em 1971, o processo se esgotou definitivamente: o acordo “caiu por terra” e abandonou-se a convertibilidade 
ouro-dólar (HARVEY, 1993; HOBSBAWN, 1995). 

Algum tempo depois um novo golpe atingiu as economias ocidentais: em 1973, a Organização dos 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decidiu aumentar em 250% os preços do barril de petróleo e os 
países árabes embargaram as exportações deste produto para o Ocidente em virtude da guerra árabe-
israelense. Por meio desta medida, a OPEP objetivava conseguir uma revisão dos parâmetros sob os quais 
eram realizadas as transações e, segundo se argumentou, reverter o processo em que suas reservas de 
petróleo eram saqueadas pelas empresas transnacionais e propiciar melhores condições de vida à população. 
Com este aumento, houve uma diminuição da oferta do petróleo nos países importadores e colocou-se como 
desafio a acumulação de fundos da OPEP – petrodólares – em bancos ocidentais, a qual exacerbou a forte 
instabilidade dos mercados financeiros mundiais. Por um lado, grande parte dos segmentos da economia  se 
mobilizou, em especial nos países industria lizados - extremamente dependentes do petróleo -, procurando 
mudar a forma como vinham utilizando a energia por meio de mudanças tecnológicas e organizacionais. Por 
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outro lado, com relação à aplicação dos petrodólares, a “saída” encontrada foi o aumento dos empréstimos 
aos países em desenvolvimento, os quais vinham enfrentando déficits constantes em suas balanças de 
pagamento. Neste contexto, a possibilidade de realizar os empréstimos, via FMI, foi vista como uma 
excelente solução pelos países endividados. (HARVEY, 1993) 

Este episódio, a despeito dos impactos negativos, também alertou para a fragilidade do sistema 
energético baseado neste recurso e para a probabilidade de se ter que racioná-lo no futuro53; foi importante 
para o processo de conscientização da questão ambiental e para a reconsideração do modelo econômico. 

O período de expansão econômica (1945-73) entrava em colapso e  as oscilações e incertezas 
decorrentes impulsionaram a adoção de medidas para reestruturar a economia  e reajustar alguns aspectos dos 
campos político e social. Contudo, esta tentativa fracassou por causa do segundo choque do petróleo e da 
elevação das taxas de juros internacionais, em 1979.  A crise econômica que persistia, adquiriu grandes 
proporções, atingindo a todos os países indistintamente. 

Cabe ressaltar, porém que determinados problemas já vinham se manifestando, tais como a “queda 
das taxas de crescimento da produção e da produtividade na economia mundial e, em particular, nos países 
capitalistas desenvolvidos” (GORENDER, 1995, p.95); os choques do petróleo apenas desencadearam a crise, 
cujos reflexos se arrastaram pela década seguinte – era uma crise “anunciada”. O esgotamento do padrão de 
intervenção do Estado e de financiamento da economia era patente e os planos propostos para estabilizar a 
economia não obtiveram sucesso. Por isto, não obstante as conquistas alcançadas no campo político em 
vários países, muitos analistas consideraram os anos 80 como uma “década perdida” em termos de aumentos 
quantitativos nos níveis da produção industrial e de renda per capita.  

Neste contexto, aproveitando-se do quadro econômico cada vez mais instável e débil, ganharam 
força, nos anos 90, as críticas da “Nova Direita”54 ao caráter intervencionista do Estado – de bem-estar ou 
desenvolvimentista -, segundo as quais o Estado e o processo político representavam ameaças à liberdade 
individual e ao progresso econômico e a crise somente seria superada se os países abandonassem o modelo 
baseado na regulamentação estatal da economia  e começassem a promover e implantar profundas reformas 
econômicas e institucionais - geralmente referidas como “neoliberais” ou de “ajuste estrutural”.  

Como Hobsbawn (1995) destaca, o confronto entre as posições pró e contra o Estado era mais que 
um embate entre técnicos e suas propostas para superar os problemas econômicos, mas essencialmente uma 
“guerra de ideologias incompatíveis”. Na prática, porém à parte o confronto ideológico, os países em 
desenvolvimento deviam às agências multilaterais e buscavam aliviar suas obrigações com a dívida 

                                                 

53 Veiga (2005, p.206) destaca que os aumentos no preço do petróleo, ao invés de provocar uma diminuição em seu consumo, 
resultaram na busca por um uso “mais eficiente, estimulando ao mesmo tempo um maciço investimento em novas e ambientalmente 
duvidosas fontes do insubstituível combustível fóssil. Estas, por sua vez, tornaram a baixar o preço e a estimular mais desperdícios.” 
Neste processo, ganharam destaque também as pesquisas realizadas sobre novas fontes de energia. A negociação entre o governo 
norte-americano – e de modo mais amplo, o G8 - e o brasileiro sobre novas regras para comercialização do etanol - proveniente da 
cana-de-açúcar –, por exemplo, é um marco significativo, apesar das críticas e recomendações efetuadas sobre o processo. 
54 DUNLEAVY, P & O’LEARY, B. Theories of the State. New York: The Meredith Press, 1987 apud BORGES, André. Democracia 
versus eficiência: a teoria da escolha pública”. In: Revista Lua Nova, n. 53. São Paulo, Cedec, 2001. pp. 160-179. 
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externa55; por isto, cederam à pressão e redirecionaram suas políticas econômicas na tentativa de acabar com 
a crise fiscal. Na grande maioria dos casos, isto significou adotar as políticas defendidas pelas instituições 
credoras, que incluíam: a redução do gasto público, a eliminação de subsídio  a alguns produtos básicos – 
como a gasolina -, o arrocho salarial, a elevação da taxa de juros, a redução da proteção à indústria local e 
maior abertura ao capital privado estrangeiro. Enfatizava-se a atração deste capital porque ele poderia, 
possivelmente, financiar uma nova fase de crescimento econômico, a ser alcançada pela adoção das políticas 
de ajuste estrutural (FIORI, 1995; GORENDER, 1995).  

As recomendações, que fundamentaram estas políticas, foram sistematizadas em um documento 
conhecido como “Consenso de Washington”.  

Originariamente, o termo “consenso de Washington” se referia “ao mínimo denominador comum de 
recomendações para políticas econômicas que estavam sendo discutidas pelas instituições financeiras 
baseadas em Washington e que tinham como foco os países da América Latina e suas economias, em 1989.” 
Tratava-se de uma série de recomendações específicas (quadro 6) para um determinado conjunto de países em 
um momento estabelecido. Segundo o autor 56, fora um esforço para sumarizar as políticas que eram vistas 
como adequadas ao desenvolvimento, no momento em que os economistas se convenceram de que a chave 
para um rápido desenvolvimento econômico não era a existência de recursos naturais em um dado país, ou 
mesmo seu capital físico e humano, mas sim um conjunto de políticas econômicas que o mesmo adotava. 

Quadro 6 – PRINCÍPIOS BÁSICOS DO CONSENSO DE WASHINGTON 
1 – Disciplina fiscal: combater altos e contínuos déficits fiscais, que contribuem para a inflação e fugas de capital 
2 – Redirecionamento dos gastos públicos: aplicar os recursos públicos em áreas que oferecem maior retorno econômico e 
potencial para melhorar a distribuição de renda: educação básica, saúde básica, infra-estrutura. 
3 - Reforma tributária: a base de arrecadação tributária deve ser ampla e as “marginal tax rates”, mais baixas 
4 – Liberalização das taxas de juros: os mercados financeiros domésticos devem determinar as taxas de juros de um país. 
Taxas de juros reais e positivas desfavorecem as fugas de capital e aumentam a poupança local. 
5 – Taxas de câmbio competitivas: países em desenvolvimento devem adotar uma taxa de câmbio competitiva que favoreça 
as exportações tornando-as mais baratas no exterior.  
6 – Abertura comercial: as tarifas devem ser minimizadas e não devem incidir sobre bens intermediário utilizados como 
insumos para as exportações.  
7 – Liberalização de investimentos estrangeiros: Investimentos estrangeiros podem introduzir o capital e as tecnologias que 
faltam no país, devendo, portanto, ser incentivados. 
8 – Privatização: as indústrias privadas operam com mais eficiência porque os executivos possuem um interesse pessoal 
direto nos ganhos de uma empresa ou respondem àqueles que têm. As estatais devem ser privatizadas.  
9 – Desregulação: a regulação excessiva pode promover a corrupção e a discriminação contra empresas menores com 
pouco acesso aos maiores escalões da burocracia. Os governos precisam desregular a economia. 
10 – Direito de propriedade: os direitos de propriedade devem ser aplicados. Sistemas judiciários pobres e leis fracas 
reduzem os incentivos para poupar e acumular riqueza. 
Fonte: Elaborado pela autora com base em WILLIAMSON, John. “What Washington means by policy reform”. In: 
Williamson, J. (ed) Latin America adjustment: how much has happened? Washington: Institute for International 
Economics, 1990. 

 

A elaboração deste documento se deu em um contexto em que o socialismo real chegava ao fim e o 
planejamento central era posto em xeque, demandando novas idéias sobre a organização da vida econômica e 

                                                 

55 Brasil, México e Argentina apresentavam as dívidas mais elevadas, naquele momento, e os bancos temiam que eles agissem em 
conjunto e decretassem a moratória, como o México havia feito em 1982; isto levaria estas instituições ao colapso.  
56 WILLIAMSON, John. “What should the World Bank think about the Washington Consensus?”. The World Bank Research 
Observer, vol. 15, n. 2. August 2000. 
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política dos países; seus princípios ganharam popularidade 57, mas assumindo diferentes significados, às 
vezes, distantes do objetivo e conteúdo iniciais. 

É preciso destacar que o Banco Mundial e o FMI endossaram estas recomendações e assumiram que 
a adoção de reformas políticas e econômicas era um ponto pacífico para quem quisesse obter empréstimos 
financeiros. Neste sentido, delineou-se um novo caminho para os países latino-americanos, que passaram a 
implementar as reformas recomendadas; porém, há uma defasagem entre o enfrentamento da realidade e a 
implantação destas propostas; cada país tinha seu entendimento e, por isto, nem sempre adotou a “versão 
completa”. A crise mexicana, do final de 1994, é um caso emblemático das dificuldades existentes para se 
adotar as propostas do FMI, sem que os custos sociais sejam extremamente elevados (RATTNER, 1995).  

No decorrer do processo, verificou-se que os resultados obtidos foram pouco favoráveis, não só no 
campo econômico, mas também nos campos político e socia l. Frente a isto e considerando que a 
desigualdade social poderia ameaçar a estabilidade democrática, recém adquirida , o Banco Mundial e o FMI 
mudaram de estratégia: mantiveram em seu discurso a idéia de que era necessário reformar o Estado, porém 
vincularam alguns de seus projetos ao compromisso de combate à pobreza.58  

Nos anos que se seguiram, verificou-se que a crise econômica, de uma forma ou de outra, continuava 
afetando a todos os países. Por isto, no limiar do século XXI, os países-membro das Nações Unidas 
desenvolveram a proposta das Metas de Desenvolvimento do Milênio, visando resolver problemas de 
interesse coletivo como a erradicação da pobreza, a proteção do meio ambiente e a defesa dos direitos 
humanos e da democracia. Contudo, para implantar os Planos de Ação desenvolvidos pela ONU e atingir as 
metas, constatou-se que era imprescindível desenvolver mecanismos para mobilizar recursos financeiros. 

No intuito de desenvolver propostas para superar este desafio foi realizada, em 2002, a Conferência 
Internacional sobre o Financiamento para o Desenvolvimento, em Monterrey, referida anteriormente, da qual 
resultou o “Consenso de Monterrey” (quadro 7) – chamado por alguns de “Consenso de Washington com 
sombrero”. Este documento apresentou algumas propostas que, no contexto da globalização, significou 
tratar, novamente, de questões macroeconômicas e financeiras.  

Entretanto, o “Consenso de Monterrey”  59 não recebeu o aval de todos os países, sendo que 
Venezuela e Cuba admitiram isto publicamente, enquanto outros, o fizeram de forma privada.  

                                                 

57 Para Naim (2000, p 2), mais que se tornar um termo popular, “de certa maneira, o Consenso de Washington tornou-se um 
substituto temporário e inapropriado para as estruturas ideológicas globalizantes, das quais milhões de pessoas vieram a depender 
para formar suas opiniões sobre assuntos nacionais e estrangeiros, julgar políticas públicas e até mesmo para dirigir, em alguns 
aspectos, seus cotidianos.” Contudo, não existe realmente um consenso; os próprios economistas, favoráveis ao mercado e ao livre 
comércio e investimento, não se entendem - “se isto representa o consenso de Washington, então imagine o que uma confusão de 
Washington poderia ser.” (NAIM, Moses (ed.). “O consenso de Washington ou a confusão de Washington?”. Foreign Policy 118. 
Spring, 2000. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace. Traduzido e reproduzido pela Fundação Centro de 
Estudos do Comércio Exterior - Funcex. www.funcex.com.br/bases/64-Consenso%20de%20Wash-MN.pdf. Acessado em 05/03/07). 
58 Esta mudança de postura, entretanto, não representou grandes avanços, já que o Banco prescreveu que os países tivessem: 
governos honestos, sistema judiciário imparcial, funcionários públicos bem remunerados e preparados, etc. -, o que é difícil de ser 
alcançado nestas jovens democracias. 
59 Em “termos de políticas públicas, Monterrey ofereceu pouco mais do que uma continuação do marco político dominante 
administrado pelo Banco Mundial, FMI e OMC – o Consenso de Washington” -, cujas idéias foram defendidas e ampliadas, em meio 
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Quadro 7 - CONSENSO DE MONTERREY – PRINCIPAIS MEDIDAS 
1. Mobilização de recursos financeiros nacionais para o desenvolvimento: criar condições internas para mobilizar a poupança interna, 
manter um nível adequado de investimentos, aumentar a eficácia, a coerência e a compatibilidade das políticas macroeconômicas.  
2. Mobilização de recursos internacionais para o desenvolvimento: criar condições internas e externas para facilitar os fluxos de 
investimentos estrangeiros diretos, complemento fundamental às atividades nacionais e internacionais de desenvolvimento. 
3. O comércio internacional como promotor do desenvolvimento: promover um sistema comercial multilateral aberto à participação de 
todos baseado em normas, não discriminatório e eqüitativo, junto com uma liberalização real do comércio. 
4. Aumento da cooperação financeira e técnica internacional para o desenvolvimento, complemento a outras fontes de financiamento, 
em particular nos países cuja capacidade de atrair investimentos diretos privados é mínima. 
5. Formulação de estratégias nacionais gerais para supervisionar e gerir as obrigações externas: reduzir a vulnerabilidade dos países, 
considerar as condições para a sustentabilidade da dívida em cada país, incluir políticas macroeconômicas racionais e uma boa gestão 
dos recursos públicos.  
6. Tratamento de questões sistêmicas: fomentar coerência e coesão dos sistemas monetários, financeiros e comerciais internacionais 
em apoio ao desenvolvimento. É importe fortalecer a liderança das Nações Unidas no estímulo ao desenvolvimento.  

Fonte: elaborado pela autora com base no material aprovado na Conferência. 

 

De acordo com Naim (2000), apesar das idas e vindas, estas propostas econômicas tiveram o grande 
mérito de despertar a atenção para questões-chave que devem ser enfrentadas tais como: a instabilidade 
econômica internacional; a necessidade de investimentos nacionais e estrangeiros; a desigualdade de renda; a 
importância das instituições - embora muitas sejam corruptas e ineficientes e se proponha sua substituição 
por empresas privadas -; e a questão ideológica, isto é, a falta de um embasamento mais profundo, que 
possibilite que as reformas atuais não demandem longos períodos para se efetivar60 e por isto fiquem mais 
vulneráveis à “impaciência de sociedades democráticas mais abertas”. 

 

2.1.2. CRISE POLÍTICA  

A prosperidade do pós-guerra foi marcada pela intervenção do Estado – nas diferentes formas que 
assumiu - em amplos setores da vida da sociedade, tais como no processo de industrialização, de 
modernização da agricultura e de implementação da infra-estrutura necessária à industrialização e à 
urbanização em seu respectivo país. Neste contexto, embora vez por outra emergissem problemas e 
contradições, o intervencionismo estatal e o planejamento central pareciam bem-sucedidos, havendo um 
consenso a respeito do papel do Estado (GORENDER, 1995; ABRUCIO, 1997).  

Este quadro sofreu um revés com a crise econômica mundial deflagrada nos anos 70, cujos efeitos 
múltiplos atingiram também ao Estado. No caso dos países centrais, este entrou em colapso em virtude da 
crise fiscal e da crise do fordismo, bem como de sua incapacidade de atender as demandas da sociedade 
(TOLEDO, 1995). Nos países periféricos, além destes problemas, havia ainda a questão da dívida externa, da 
inadequação do modelo burocrático de administração às questões contemporâneas e dos reflexos das relações 
clientelistas e patrimonialistas. Cabe, no entanto, destacar que no que se refere ao atendimento das demandas 
sociais, no caso dos países periféricos, partia-se de uma grande desigualdade interna no nível de 
atendimento.  

                                                                                                                                                                  

a um discurso intenso a favor da chamada “boa governança”. (FOSTER, John W. Depois de Monterrey. Observatório da Cidadania. 
2007. p.30. Disponível em www.socialwatch.org/es/informeImpreso/pdfs/tematicosd2002_bra.pdf . Acessado em 08/05/06.) 
60 Os impactos dos modos de produção e consumo são, no geral, imediatos, enquanto as mudanças políticas, sociais e culturais 
exigem gerações para se efetivar. Este descompasso ainda não foi devidamente pesado e pode ter graves efeitos no futuro próximo. 
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O Estado que, por décadas, havia sido uma peça-chave no desenvolvimento das sociedades, tornou-
se, então, um problema (EVANS, 1993).  

Na América Latina, o Estado “desenvolvimentista”61 passou a ser pressionado, especialmente pelos 
capitais financeiro internacional, de empréstimo nacional e privado nacional - localizado nos setores 
exportadores -, para que diminuísse sua atuação na área econômica. Por outro lado, a crise econômica 
contribuiu para minar a legitimidade dos governos autoritários, presentes em vários países da região, e para 
impulsionar mudanças no campo político. Assim, pode-se verificar, ao longo da década de 80, a passagem de 
regimes autoritários para regimes democráticos e a abertura do Estado ao pluripartidarismo.  

Neste contexto, iniciou-se um questionamento do papel do Estado e de seus parâmetros ideológicos , 
o que significou praticamente uma “crise de refundação” (DINIZ, 1997). Cabe lembrar, porém, que tal 
processo não aconteceu de forma uniforme entre os países, nem afetou igualmente às classes sociais e às 
instituições no interior dos mesmos.  

Fazendo uma análise mais ampla da crise do Estado – em especial o Welfare State -, Offe (1995, pp. 

307-308) ressalta que, além dos argumentos anteriores, válidos por certo, havia uma outra razão para a perda 
de poder político do Estado, a qual se referia às mudanças estruturais. A seu ver, “a desorganização de 
vastas, relativamente estáveis e abrangentes comunidades de interesse econômico, filiação associativa, 
valores culturais e estilos de vida constitui a chave para a compreensão adequada do enfraquecimento geral 
dos comportamentos de caráter solidário. [...] o único referencial interpretativo para a ação é o próprio 
indivíduo.” Isto acabou resultando em uma “profunda falta de fé nas políticas sociais como ‘bens públicos’”; 
sendo assim, tais políticas acabaram sendo analisadas, em termos de ganhos e perdas, da possibilidade de se 
tirar “proveito” do Estado; ganharam destaque as “categorias individualistas do ‘homem econômico’, cujas 
conseqüências para o comportamento são mais bem-apreendidas e previstas pela teoria da escolha racional.” 
Os próprios reflexos da crise no campo social reforçaram este processo de “individualização”. 

Este contexto foi propício para que, nos anos 80, nos países centrais, e no início dos anos 90, nos 
países periféricos, ganhassem força as idéias do grupo neoliberal e conservador, propondo reformas 
econômicas orientadas para o mercado e fazendo uma campanha a favor da contração dos gastos estatais, 
conforme vimos. No caso dos Estados Unidos e da Europa, a adoção destas propostas foi possibilitada pela 
ascensão de governos conservadores e, no caso dos países periféricos, pela pressão do FMI, que estipulou a 
adoção destas medidas como parte das exigências para se negociar a dívida externa dos mesmos. Neste 
contexto, considerando a crise do Estado e concordando com a visão conservadora da Escola da Escolha 
Pública62, a proposta idealizada pelos neoliberais preconizou a redução do Estado ao mínimo possível 
(BRESSER-PEREIRA, 1998b; DINIZ, 1997).  

                                                 

61 Este modelo de Estado se assentava em três bases: investimentos do capital estrangeiro (multinacionais); estruturação de fundos 
públicos no pós-guerra, mediante uma série de reformas (tributárias, de mercado de capitais, etc.); e acesso ao mercado internacional 
de crédito, que emergiu no final dos anos 60 e se expandiu ao longo dos anos 70. 
62 Os teóricos desta Escola (Public Choice), que dominou a ciência política norte-americana nas últimas décadas, partindo do 
individualismo metodológico e utilizando-se do instrumental econômico e dos conceitos de utilidade, eficiência econômica e 
maximização, elaboraram uma análise da burocracia pública e da relação entre burocratas e políticos. Sua teoria é que os governantes 
e burocratas agem de forma racional, motivados por interesses próprios ou de grupos específicos; desideologizam o conflito político 
e propõe um governo racional, composto por uma elite tecnocrática, supostamente neutra. (ARAGÃO, 1997) 
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Contudo, esta abordagem é essencialmente contraditória (OLIVEIRA, 1998), pois como alguns 
analistas já haviam observado, os mercados livres não emergem naturalmente, mas nascem da ação 
deliberada e coercitiva de governos fortemente centralizados. O Estado é um elemento central no processo de 
mudança estrutural, sendo responsável pela implantação de políticas de ajuste; é fundamental que ele tenha 
“capacidade de ação” (EVANS, 1993).  

A análise das experiências, desenvolvidas no primeiro quartel dos anos 90, mostra que as 
conseqüências da retirada brusca e extrema do Estado foram graves, desencadeando uma série de 
questionamentos e a elaboração de propostas. Contudo, antes de nos aprofundar nestas propostas, vamos nos 
deter, a seguir, nos impactos deste processo de reestruturação nos campos social e ambiental.  

 

2.1.3. IMPACTOS DAS CRISES NOS CAMPOS SOCIAL E AMBIENTAL 

A prosperidade atingida pelos países desenvolvidos, bem como as transformações tecnológicas e a 
inovação cultural, ocorridas no pós-guerra, foram tamanhas que demorou “algum tempo para se notar, e 
outro tanto para se avaliar, a transformação de crescimento material quantitativo em distúrbios 
qualitativos da vida, mesmo naquelas partes do mundo.” (HOBSBAWN, 1995, p.283, grifos nossos)  

Nos países em desenvolvimento, em particular os latino-americanos, cuja inserção na estrutura 
econômica mundial se deu pelo seu papel de provedor de matéria -prima, energia e recursos humanos, 
abundantes e baratos, os impactos foram profundamente sentidos, mas lentamente compreendidos. Como 
apontamos, a busca do desenvolvimento econômico a qualquer preço, fez com que estes países se abrissem a 
qualquer tipo de investimento. O embate verificado na Conferência de Estocolmo é emblemático. 

A preocupação com a qualidade de vida e o entendimento de que problemas sociais e ambientais se 
inter-relacionam são relativamente recentes e têm pequeno alcance. Embora as transformações culturais da 
década de 60 tenham iniciado uma mudança na maneira de compreender o conceito de “qualidade de vida”, 
ou seja, uma busca pela superação da idéia de que esta se resume à satisfação de necessidades básicas e de 
certo bem-estar material, a preocupação com os impactos das atividades econômicas e da urbanização sobre 
o ambiente e o bem-estar humano, praticamente inexistiu durante muito tempo.  

Assim, apesar de se observar um aumento considerável dos problemas sociais e ambientais - 
acentuação das diferenças de renda, aumento da exclusão social, agravamento das condições de vida e 
degradação dos recursos e dos ecossistemas, especialmente nos grandes centros urbanos -, e  haver maior 
conscientização sobre os mesmos, isto não se refletiu de imediato na elaboração de políticas públicas e a 
questão socioambiental foi se agudizando. Embora tal assincronismo tenha se dado por diversos fatores, 
entendemos que se destacam cinco pontos, sobre os quais nos deteremos a seguir.  

Em primeiro lugar, a primazia da ideologia neoliberal, para a qual “tudo se passa como se a 
sociedade fosse composta de indivíduos com posições e poder político e econômico equivalentes. Como se 
não existissem classes sociais com interesses conflitantes e contraditórios. Como se a instituição de parcerias 
entre Estado e setor privado resultasse sempre em opções pacíficas e neutras que seguramente atenderiam a 
um suposto ‘interesse geral da sociedade’” (SCHERER, 1996, p. 5, grifos nossos). 
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Em segundo lugar, a “perda paulatina da capacidade do Estado de levantar recursos, via tributos e 
impostos, para atender às demandas cada vez mais urgentes, não somente das massas, mas também das 
classes médias angustiadas pelo desemprego, custo e baixa qualidade da educação, falta de segurança e 
deterioração generalizada da qualidade de vida”  (RATTNER, 1995, p.65, grifos nossos), que se somou à 
suspensão de investimentos em políticas sociais: o corte nos gastos públicos era um imperativo e as ações de 
grande envergadura esbarravam-se na crise fiscal. Tais fatos incidiram diretamente sobre as questões sociais. 

Em terceiro lugar, as reformas estruturais, via de regra, foram efetuadas em um contexto marcado 
por problemas graves, como: i) a vinda de grandes contingentes populacionais do campo – expulsos pela 
Revolução Verde – e de cidades menores para os grandes centros urbanos (HOBSBAWN, 1995), atraídos pela  
possibilidade de melhorar sua qualidade de vida, o que acabou pressionando a escassa infra-estrutura 
instalada – como o saneamento básico - e demandando políticas habitacionais, de transporte, de saúde e de 
educação; ii) as transformações promovidas no campo, por meio da adoção de novas tecnologias e 
maquinário, bem como de novos processos produtivos – a promoção da monocultura e a utilização de 
produtos agroquímicos, apoiadas por políticas públicas -, os quais, ao invés de resultar em um aumento 
significativo de produtividade, ocasionaram um aumento dos custos e dos riscos e excluíram parte da mão-
de-obra que não era mais necessária  na atividade; e iii) os reveses na economia  e no próprio sistema 
econômico internacional, que resultaram no crescimento exponencial das taxas de desemprego e na 
flexibilização dos mercados de trabalho. Ou seja, tais reformas ocorreram em um momento em que as classes 
trabalhadoras e médias urbanas, assim como os camponeses, necessitavam muito do suporte do Estado.  

Um quarto fator, que contribuiu para o agravamento da questão, foi o processo de mercantilização do 
que anteriormente entrava dentro da política social do Estado - educação, saúde, habitação, previdência e 
seguridade -, impulsionado pelas políticas de austeridade praticadas, conforme as recomendações do FMI. 
Desta forma, deixou-se de produzir bens e serviços para o processo produtivo e também para a reprodução 
das relações sociais. Como estas políticas objetivavam essencialmente atender melhor aos interesses do 
capital nacional e internacional, os demais setores, que antes obtinham alguma resposta do governo, 
acabaram perdendo influência . Evidenciou-se, então, a manutenção de amplos grupos populacionais afetados 
pela pobreza crônica e surgiram os chamados “novos pobres” (JUSIDMAN, 1994). Neste contexto recessivo, 
foram prejudicados os camponeses e as classes trabalhadoras e médias urbanas, os quais acabaram arcando 
com um peso maior da reestruturação neoliberal (SCHEFNER, 1997). A este respeito, entretanto, é preciso 
considerar que, em muitas regiões, “a sobrevivência dos grupos locais de poder se sustenta a partir da 
manutenção da pobreza da maioria e da promoção do abuso na exploração de recursos naturais para a 
comercialização de seus produtos no mercado de consumidores ricos.” (JUSIDMAN, 1994, p. 207) 

Um quinto fator que contribuiu para intensificar os problemas socioambientais , foi a adoção, por 
parte do Estado, de políticas tributárias e ambientais pouco restritivas às atividades industriais, a fim de atrair 
estes capitais e fazer frente à dívida externa com o aumento de sua receita. As leis, nestes países, muitas 
vezes, eram mais frouxas do que nos países de origem das multinacionais, o que, aliado à oferta de mão-de-
obra, recursos naturais e energia, abundantes e baratos, representaram um forte incentivo. 

A análise das experiências, desenvolvidas na América Latina no primeiro quartel dos anos 90, 
mostra que as conseqüências da diminuição da ação do Estado foram graves, tanto no campo econômico, 
como nos campos social e ambiental. Além disto, pode-se verificar que a tentativa dos países latino-
americanos de igualar seus padrões de produção e de consumo aos dos países desenvolvidos era altamente 
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destrutiva e nociva ao meio ambiente e econômica e socialmente excludentes. Mesmo que no segundo 
quartel se tenha reconhecido que este processo apresenta altos custos sociais e ambientais , a intensidade e a 
complexidade dos problemas socioambientais já atingiam um nível difícil de manejar e, no plano político, 
comprometiam a governabilidade das instituições democráticas.  

Para fazer frente a estes problemas, um dos caminhos que se vislumbrou foi, novamente, a ação do 
Estado63, vista como “fundamental para promover o desenvolvimento como afirmam os pragmáticos de todas 
as orientações ideológicas, bem como uma maior justiça social, como deseja a esquerda, e não apenas [..] 
para garantir o direito de propriedade e os contratos [...], como quer a nova direita neoliberal.” (BRESSER-

PEREIRA, 1998b, p.50). Mas o modelo de Estado vigente havia prescrito, era necessário repensá-lo. A seguir , 
vamos nos aprofundar em algumas propostas efetuadas visando reformar o Estado. 

 

 
2.2. REFORMA DO ESTADO 

“Quando se fala de reforma do Estado, de que Estado se fala? De um objetivo estratégico ou de uma realidade?” (SOLA, 1993, p. 238) 

 
2.2.1. OBSERVAÇÕES INICIAIS 

Antes de tratar da reforma do Estado, é necessário ressaltar que, considerando os propósitos deste 
trabalho, não é nosso objetivo abordar de forma exaustiva a história – ou a teoria  - do Estado64, mas sim 
recuperar alguns aspectos que julgamos importantes para a compreensão das transformações em curso, as 
quais incidem sobre o tema de estudo – a gestão das águas. 

A história recente tem sido marcada por uma série de mudanças que vem demandando, acima de 
tudo, uma atitude inovadora. Iniciamos o século XXI carentes de paradigmas que orientem nossos 
pensamentos e nossas ações, seja com relação ao meio ambiente e aos recursos hídricos, seja com relação ao 
papel do Estado e ao modelo de administração pública, para citar alguns exemplos. 

A redefinição do papel do Estado pressupõe que sejam vencidos alguns desafios. Um deles é a 
superação da atitude ideológica de ser contra ou a favor do mercado (DOWBOR, 1999), que resultou em uma 
falsa dicotomia entre Estado e mercado, ao longo das últimas décadas, e na contraposição de posições 
favoráveis ao reforço ou à atenuação da intervenção do Estado – principalmente na economia.  

                                                 

63 O Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), naquele momento, mudaram sua postura e a reforma do 
Estado passou a ser considerada uma medida importante e necessária. O World Development Report de 1997 - “The State in a 
changing World” -, enunciava: “estamos novamente verificando que o Estado é central para o desenvolvimento econômico e social, 
mas principalmente como um sócio, um agente catalisador e facilitador”.  
64 Bresser-Pereira (2001, p. 4) traça um breve quadro sobre as formas do Estado: “O estado começou autoritário e patrimonial, nos 
séculos XVI e XVII: foi o estado absoluto das monarquias absolutas. No século XIX, o estado se torna liberal e burocrático: o estado 
[...] estabeleceu o império da lei ou o estado-de-direito e assegurou a concorrência entre as empresas, mas permaneceu oligárquico na 
medida em que os pobres e as mulheres não votavam [...]. No século XX, o estado modificou-se sucessivamente, passando a ser 
liberal-democrático e depois social-democrático (ou estado do bem-estar social), mas permaneceu burocrático. Agora, [de acordo 
com o autor,] o novo estado se direciona no sentido de tornar-se social-liberal, e gerencial”. Contudo, “é importante observar que 
essas formas históricas do estado [...] não devem ser vistas como estágios necessários e bem definidos de desenvolvimento político 
[pelos quais] [...] tenham passado todos os países democráticos.” (BRESSER-PEREIRA, 2001, p. 5) 
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Conforme aponta Diniz (1997, pp.176-177), “à concepção estatista, que vê o Estado como promotor 
do bem público e representante dos interesses gerais, pairando acima dos particularismos, contrapõe-se a 
defesa da primazia do mercado como fator de eficiência e racionalidade. Se a visão maximalista, ainda presa 
à matriz estadocêntrica, implica o imobilismo e a preservação do status quo, a posição minimalista, ao 
reduzir a reforma ao enxugamento do Estado, pode conduzir ao aumento da ineficiência pela mutilação do 
aparelho estatal.”  

Para Sachs (1995, p. 47), todo o questionamento sobre a função do Estado no mundo contemporâneo 
iniciou-se de forma equivocada, pois considerou a oposição entre  

Estado e mercado, enquanto, na realidade, todo mercado deve ser regulado pelo Estado, ainda mais se 
quisermos que [...] cumpra também uma função social. As críticas ao estatismo que, com razão, visam a 
seus excessos e ao peso da burocracia, simplificam exageradamente o problema ao postularem menos 
Estado, quando a verdadeira questão consiste em que ele, ao mesmo tempo, torne-se mais eficiente e 
menos oneroso. [...]. De modo geral, é legítimo postular a redução do Estado empresário, sobretudo 

quando o setor público se compõe de empresas que foram nacionalizadas no momento em que estavam 
falidas e o Estado, ao intervir, privilegiou os interesses particulares de tal ou qual grupo próximo ao 
poder. Mas permanecem as funções do Estado-promotor [...] e, sobretudo, do Estado-regulador. 

Przeworski (2006, pp.44-45), por sua vez, diz que o problema não é o “mercado” contra o “Estado”, 
“mas instituições específicas que poderiam induzir os atores individuais – sejam eles agentes econômicos, 
políticos ou burocratas – a se comportar de maneira benéfica à coletividade.” E esclarece que “a ‘economia’ 
é uma rede de relações diferenciadas e multifacetadas entre classes de agents e principals: gerentes e 
empregados, proprietários e administradores, investidores e empresários, mas também cidadãos e políticos, 
políticos e burocratas. O desempenho de empresas, de governos, e da economia como um todo depende do 
desenho das instituições que regulam essas relações.”65 

Considerando estes argumentos, é indispensável que, no processo de revisão do papel do Estado, 
sejam recolocadas “as questões de modo a recuperar a noção de Estado como instrumento do interesse 
público”. (CARDOSO, 1993, p. 34) 

O Estado, conforme aponta Guimarães (1998, p.57), oferece uma contribuição única, necessária e 
indispensável ao desenvolvimento capitalista. Única porque transcende a lógica de mercado e incorpora a 
defesa dos chamados direitos difusos; necessária, pela própria lógica de acumulação capitalista, que requer a 
oferta de bens comuns que não podem ser produzidos pelos atores competitivos do mercado; e indispensável 
porque se dirige às gerações futuras e trata de aspectos e processos caracterizados por ser não-substituíveis 
ou pela impossibilidade de sua incorporação ao mercado. Além disto, “o mercado nunca foi um princípio da 
organização social ainda que, por certo, condicione o comportamento econômico dos atores sociais enquanto 
produtores e consumidores.” 

                                                 

65 “São as instituições que organizam essas relações – as que são puramente ‘econômicas’, como as que se estabelecem entre 
empregadores e empregados, proprietários e administradores, ou investidores e empresários; as que são puramente ‘políticas’, como 
as que se estabelecem entre cidadãos e governantes ou políticos e burocratas, e as que estruturam a ‘intervenção’ do Estado, como as 
que se estabelecem entre governantes e agentes econômicos privados. Para que a economia funcione bem, todas essas relações do 
tipo agent x principal têm que ser adequadamente estruturadas.” (PRZEWORSKI, 2006, p. 46) 
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O fato é que após o malogro das políticas que visavam o Estado mínimo, passou a predominar uma 
posição favorável à reforma do Estado, segundo a qual este deve exercer suas tarefas clássicas – legislar, 
tributar, garantir a propriedade e os contratos –, mas também garantir os direitos sociais. Esta reforma é 
apontada como fundamental, “tanto para a adaptação ao novo ordenamento econômico e financeiro mundial 
como para a adequação do Estado à nova sociedade e às novas formas políticas de representação de 
interesses.” (SANTOS, 1996, p.5) Entretanto, assumir tais responsabilidades não significa que necessariamente 
tenha que executá-las de forma direta e este ponto vem sendo amplamente discutido pelos analistas (ver 

2.3.4). 

As “antigas” instituições se exauriram, mas as bases para o futuro ainda não se delinearam 
claramente; enquanto para alguns a questão que se coloca é a delimitação do tamanho do Estado – de sua 
burocracia - e a definição de seu papel, enquanto ente regulador (BRESSER-PEREIRA, 1998b), para outros – 
com os quais concordamos -, o ponto fundamental é definir como o Estado deve se organizar, como deve se 
dar o seu controle e a quem ele deve servir. (GORENDER, 1995; DOWBOR, 1999) Observa-se, assim, que o 
grande desafio que se apresenta é repensar o próprio conceito de Estado.  

Na prática, porém, pode-se notar que os “reformadores têm-se esforçado para fazer o maior número 
de cortes; o Estado tem sido definido a partir do que sobra, depois de todos os cortes.” (KETTL, 2006, p.77) 
Além disto, verifica-se que, apesar dos esforços para se delinear o “novo” Estado, a verdadeira mudança que 
vem sendo realizada - ou pelo menos, iniciada, visto que demanda forte respaldo político -, centra-se na 
reforma do aparelho burocrático do Estado. 

De fato, é preciso enfrentar a ineficiência da administração pública, verificada nos últimos tempos e 
em vários locais, a qual vem resultando na perda de sua credibilidade; além das questões financeiras, a 
administração pública convive com práticas de gestão desatualizadas e ineficientes; com intervenções 
públicas com fins exclusivamente políticos; com a falta de recursos humanos e com a estrutura institucional 
enfraquecida, apesar de “inchada”. Contudo, entendemos que se trata de uma questão complexa, que exige, 
além da reforma da gestão pública, uma reconstrução das relações entre Estado e sociedade, face às 
transformações ocorridas, mas o conteúdo desta proposta ainda está sendo definido pelas partes, conforme 
iremos tratar mais adiante. A seguir, antes de prosseguir com a abordagem sobre a modernização do Estado, 
vamos tratar dos conceitos de governabilidade e governança, úteis para a compreensão deste tema . 

 

2.2.2. GOVERNABILIDADE E GOVERNANÇA 

Os conceitos de governabilidade e governança, amplamente difundidos nos últimos tempos , 
incorporam alguns dos desafios que vêm se apresentando ao debate sobre o papel do Estado 
contemporaneamente, como a necessidade de sustentação política às decisões e ações do governo; a relação 
entre Estado e sociedade e o modelo de administração pública em vigor. Entretanto, na literatura recente, 
observa-se que não há consenso sobre o significado destes termos, o que, às vezes, gera certa confusão. 
Embora não seja nossa intenção proceder a uma revisão desta literatura, vamos nos deter em algumas 
propostas efetuadas na tentativa de defini-los. 
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Governabilidade 

O termo “governabilidade” vem ocupando debates acadêmicos e políticos desde os anos 60, quando 
ocupou o centro do debate a questão da instabilidade política em alguns países, em virtude, especialmente, da 
instalação de regimes autoritários nos países latino-americanos e africanos e da “crise democrática” nos 
países centrais, atribuída à pressão “excessiva” das demandas sobre o Estado. Governabilidade era entendida, 
então, como a capacidade do governo para responder às demandas – ou suprimi-las, no caso dos regimes 
autoritários. (FIORI, 1995)66 

Nos anos seguintes, este conceito foi revisto e  um grande marco neste processo foi a proposta 
desenhada pelos neoliberais, segundo a “nova política econômica”67, a qual, “ao aprofundar e sistematizar a 
metáfora de Schumpeter sobre a política enquanto mercado e o ‘cálculo do interesse individual’ como 
fundamento último do comportamento dos eleitores, das burocracias e da ‘classe política’, acaba por reduzir 
o Estado, os governos e os sistemas políticos a uma soma de indivíduos que, basicamente, se orientam pela 
busca de vantagens individuais através do acesso seletivo e do manejo arbitrário dos recursos e das políticas 
públicas. Com a grande diferença de que, ao contrário dos mercados econômicos, nesses mercados políticos 
a ‘mão invisível’ atuaria de forma inversa ou perversa, permitindo que seus produtos (as decisões e políticas 
públicas) fossem invariavelmente irracionais do ponto de vista econômico.” (FIORI, 1995, pp. 158-159)  

Neste contexto, governabilidade passou a se referir ao limite de racionalidade alcançada, do ponto de 
vista econômico, na tomada de decisões e formulação de políticas públicas, sob a perspectiva de que 
dificilmente seria buscado o interesse geral. Assim, a proposta do Estado mínimo visava, entre outros fatores, 
diminuir as chances dos indivíduos agirem em causa própria, o que contribuiria para aumentar a 
governabilidade. 

Posteriormente, na segunda metade dos anos 80, foi elaborada uma crítica sobre a racionalidade da 
ação política, a qual acabou por sintetizar as bases do chamado “neo-institucionalismo”. De acordo com tal 
crítica, “os valores sociais classificados pelos economistas como preferenciais ou gostos ‘dados’ são 
extremamente importantes em cada sociedade. Sua natureza e transformações afetam significativamente os 
comportamentos e instituições políticas e econômicas”68. Sendo assim, se os indivíduos de uma sociedade 
pudessem ser induzidos a se comportar de acordo com determinados valores pessoais e sociais, poder-se-ia 
obter mais bem-estar para os mesmos. 

Tais idéias foram incorporadas, nos anos 90, pelo Banco Mundial e outras instituições multilaterais69, 
que redefiniram o conceito de governabilidade - restringindo-o -, e esta passou a ser definida como “boa 

                                                 

66 Os trabalhos de Samuel Huntington deram origem às primeiras análises a respeito deste tema. Cf. Political order in changing 
societies. New Haven & London: Yale University Press, 1968. 
67 A “nova economia política”, segundo Fiori (1995, p. 158), nasceu do “casamento entre o neoliberalismo de Hayek e seus 
seguidores e a corrente de pensamento político que estréia com a teoria dos jogos, passa pela teoria da ação racional e culmina na 
escola da ‘escolha pública’, onde convivem, há anos, economistas e cientistas políticos.” 
68 DOWNS, Anthony. “Social value and democracy”. In: Kristen R. Monroe (org). Nova York: Harper Collins Publishers, 1991 apud 
FIORI, 1995, p. 159. 
69 Estas agências preocupavam-se com o fato de que “para muitos credores do sistema financeiro, a efetividade de suas operações de 
ajuste e investimento é impedida por [...] instituições pouco sólidas, a falta de uma adequada estrutura legal, a fragilidade dos 
sistemas e políticas incertas e variáveis”. (Governance and development. Washington: World Bank Publication, 1992. p.4). 
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governança”, isto é, passou a se referir à “capacidade dos governos de conjugar simultânea e eficientemente 
as reformas pró-mercado com a criação de condições institucionais capazes de estabilizar as expectativas dos 
tomadores de decisão no campo econômico”. De acordo com este novo entendimento, a “boa governança” 
depende da legitimidade do sistema político, do respeito das pessoas às instituições - regras, organização -, 
da capacidade das instituições para responder aos problemas e alcançar consenso social para acordos e 
compromissos, etc.; implicitamente, se passou a associar boa governança à democracia.  

A governabilidade, assim como as “reformas estruturais”, passaram a ser apontadas, então, como 
peças fundamentais da proposta liberal, freqüentemente associadas de forma circular, ou seja, a 
governabilidade como condição indispensável para o sucesso das reformas estruturais e estas como o 
caminho mais seguro a ser seguido para consolidar a própria governabilidade ou evitar a ingovernabilidade. 
(FIORI, 1995) Posteriormente, apesar dos esforços para ajustar os entendimentos sobre este termo, continuou 
preponderando certo dissenso conceitual com relação ao mesmo.  

 

Governança (governance) 

A crise do Estado interventor – que definia objetivos, medidas fiscais, prioridades, etc. -, contribuiu 
para que se alterasse o foco das preocupações, isto é, ao invés de se questionar sobre a capacidade do Estado 
para intervir nestes campos, ganhou espaço o debate sobre a possibilidade de se instituir , com sucesso, um 
novo modelo de governo em que novas interações entre o setor privado e o público – agora diferenciado em 
estatal e não-estatal - pudessem ocorrer e novas configurações, formais e informais, pudessem ser delineadas.  

Neste contexto, foram realizados esforços para transpor o conceito de governança corporativa70 do 
mundo empresarial para o âmbito do Estado e de suas relações. Alguns fatores que contribuíram para isto 
foram: a expansão do aparelho burocrático do Estado, cujos elevados custos fizeram com que os recursos 
financeiros para “atividades-fim” diminuíssem; a inexistência de limites à geração de déficits públicos; e a 
criação de empresas estatais, em áreas em que a iniciativa privada poderia atuar. 

Neste processo de adequação do termo “governança” ao novo contexto despontaram diferentes 
propostas. Para o Banco Mundial (1992), por exemplo, governança é a “maneira pela qual o poder é exercido 
no gerenciamento dos recursos econômicos e sociais do país para o desenvolvimento”, buscando-se a 
eficiência. Outros grupos definem governança como um conjunto de processos dinâmicos de interação, entre 
o poder público e entidades privadas, baseado na negociação e na acomodação dos diferentes objetivos. Este 
termo enfatizaria as redes sociais, a flexibilidade e as instituições informais, assim como as relações 
horizontais e abordagens de “baixo para cima”. Para Côrtes (2005, pp.15-16),  a governança “pressupõe a 
intensificação das relações entre governos e sociedade civil [...] pode referir-se a formatos de gestão pública 
baseados na interação público/privado [...] ou a formas de participação da sociedade civil nos processos de 
decisão, acompanhamento e implementação de políticas públicas”. 

                                                 

70 Este conceito originalmente “surgiu dos conflitos resultantes do fracionamento da propriedade das empresas e do progressivo 
distanciamento entre os acionistas e a gestão executiva, que levou ao surgimento das mais variadas formas de oportunismo, em 
detrimento dos interesses dos acionistas.” ANDRADE, Adriana & ROSSETTI, José Paschoal. “Governança: o caminho da 
reconstrução institucional do Estado.” URBS Viva o Centro no. 41. São Paulo, junho/julho, 2006. Ano X. p.32 
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No campo dos recursos hídricos, Peña e Solanes (2003, p.4) apontam que a governança dos recursos 
hídricos71 é “um processo que necessita contínuo refinamento em função dos novos desafios e problemas. 
Mesmo quando existem diretrizes gerais, não existem modelos, e as questões são resolvidas quando elas 
surgem; conseqüentemente flexibilidade e ajustes no tempo e lugar são de grande importância.” 

Observando as diferentes acepções de governança, encontradas na literatura consultada, tentamos 
formular uma síntese de seu conceito, a qual resultou na seguinte proposta: governança refere-se a um 
processo em que novos atores podem ser incluídos, estabelecer relações com os atores já inseridos e com 
estes negociar, no âmbito de arranjos institucionais , utilizando-se de meios específicos de interlocução e 
novos métodos para gerir os diferentes interesses existentes. Como se trata de um processo, deve-se buscar a 
flexibilidade  e a agilidade para que se possa fazer os ajustes necessários em um momento determinado.  

Entretanto, na análise destas diferentes, mas não excludentes concepções, detectamos que alguns 
pontos necessitam ser mais discutidos e melhor definidos. Muito se tem falado de políticas “apropriadas”, da 
necessidade de se harmonizar as limitações e as expectativas das áreas em consideração e de se estabelecer 
“consensos” e inventar sistemas de gestão “coerentes e adequados”. Contudo, no nosso entendimento, há 
uma carência de informações sobre o público-alvo a que se destinam estas políticas, sobre os aspectos que as 
tornam “coerentes e adequadas” – para que e para quem? Por outro lado, também não é explicitado como se 
pode obter flexibilidade em arranjos conectados ao aparelho do Estado, extremamente formais, nem como se 
pode ser eficiente e eficaz se a estrutura proposta não for conectada ao mesmo e, portanto, sem um mandato. 
Sem um aprofundamento neste sentido, corre-se o risco de cair no vazio das palavras. 

Atualmente, observa-se que o conceito de governança vem sendo ampliado; as discussões realizadas 
têm ultrapassado as questões operacionais e incorporado a discussão sobre a “articulação e cooperação entre 
atores sociais e políticos e arranjos institucionais que coordenam e regulam transações dentro e pelas 
fronteiras do sistema econômico.” (SANTOS, 1996, p.9) Neste processo, vai se tornando cada vez mais difícil 
precisar “governança” e distingui-la de governabilidade; na prática, pode-se constatar que estes termos têm 
sido usados para descrever uma ampla gama de situações, sendo muitas vezes tomados como sinônimos. 

Frente a esta constatação e para evitar ambigüidades e imprecisões, Santos (1996, 1997) propõe que 
se utilize a noção de capacidade governativa, a qual se refere à capacidade de um governo para “produzir 
políticas públicas que resolvam os problemas da sociedade, ou dizendo de outra forma, de converter o 
potencial político de um dado conjunto de instituições e práticas políticas em capacidade de definir, 
implementar e sustentar políticas. [...] tanto os processos de formulação como os de implementação de 
políticas públicas são elementos cruciais constitutivos da capacidade governativa do Estado. A formulação 
bem-sucedida de políticas públicas depende, de um lado, do sucesso de a elite governamental mobilizar 
apoios para as políticas de sua preferência mediante a formação de coalizões de sustentação e, de outro, da 
construção de arenas de negociação que evitem a paralisia decisória. O bom êxito do processo de 
implementação exige, além de coalizões de apoio ao governo, capacidade financeira, instrumental e 

                                                 

71 Para estes autores, existe uma crise de governança da água na América Latina, em razão da incompatibilidade entre os arranjos 
institucionais existentes e os recém criados; porém a extensão que esta crise alcançará depende da “escala das mudanças 
empreendidas, das habilidades e capacidades preexistentes e sua utilidade para lidar com os desafios postos pela transformação e, em 
particular, de acordo com a coerência do novo arranjo institucional vis a vis a estrutura e a natureza da sociedade e das possibilidades 
e restrições postos para efetivamente lidar com as novas regras básicas propostas.” (PEÑA; SOLANES, 2003, p. 4) 
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operacional do Estado.” (SANTOS, 1997, p. 344) Um sistema político possui capacidade governativa quando 
tem competência  para identificar os problemas sociais, formular políticas públicas, no intuito de solucioná-
los, e implementar tais políticas, responsabilizando-se pelos meios e recursos necessários para tanto. 

Adotando esta alternativa, Diniz se refere à capacidade governativa como o “conjunto de 
mecanismos e procedimentos para lidar com a dimensão participativa e plural da sociedade, o que implica 
expandir e aperfeiçoar os meios de interlocução e de administração do jogo de interesses. Às novas 
condições internacionais e a complexidade crescente da ordem social pressupõem um Estado dotado de 
maior flexibilidade, capaz de descentralizar funções, transferir responsabilidades e alargar, em lugar 
de restringir, o universo dos atores participantes, sem abrir mão dos instrumentos de controle e 
supervisão.” (DINIZ, 1997, p. 196, grifos nossos)  

Estas colocações dizem respeito a um novo Estado, mais moderno e flexível, que estabelece relações 
e constrói alianças e que considera outros atores nos processos de elaboração de políticas públicas e de 
tomada de decisão; com ele, chegamos à “terceira onda”72 do pensamento sobre o Estado, caracterizada pela 
preocupação com a “capacidade de ação do Estado – não apenas no sentido da perícia e perspicácia dos 
tecnocratas no interior do aparelho de Estado, mas também no sentido de uma estrutura institucional que seja 
durável e efetiva.” (EVANS, 1993, p.109) É sobre este “novo” Estado que vamos tratar a seguir. 

 

2.2.3. MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E REFORMA DA GESTÃO PÚBLICA 

O questionamento sobre o Estado, desencadeado pela s crises econômica e política apresentadas, vem 
resultando em diferentes posições e proposições. 

Como vimos, houve a emergência das propostas neoliberais que preconizavam a redução da  
intervenção estatal na economia e dos investimentos públicos em políticas sociais , a privatização de 
empresas estatais, a descentralização (ver cap.3) e a focalização73 - o Estado mínimo. Entretanto, como vimos, 
as experiências - mal sucedidas - apontaram para a inviabilidade desta proposta. 

Paralelamente, mas no pólo oposto, coexistiam grupos que mantinham sua fé inexorável no Estado 
interventor  e propunham uma reforma substancial da instituição para fazer frente aos problemas; no entanto, 
dada sua dimensão e complexidade, esta proposta não adquiriu o vigor necessário para se desenvolver. 

Assim, por motivos diferentes, a idéia do Estado mínimo e a de um Estado em sua máxima potência  
foram frustradas, o que abriu espaço para novas reflexões. Reconheceu-se, então, que o Estado é necessário 
para o bom funcionamento das sociedades e do próprio mercado, concluiu-se que lhe falta “capacidade 
governativa” e que, para alcançá-la, é necessário modernizá-lo. 

                                                 

72 A “primeira onda” se caracterizaria pelo Estado enquanto instrumento do desenvolvimento e a “segunda onda”, pelo Estado 
mínimo, que se limitaria ao policiamento dos direitos de propriedade, evitando sua violação. (EVANS, 1993) 
73 A focalização refere-se ao direcionamento do gasto social a um público-alvo escolhido seletivamente pela maior necessidade e 
urgência, ao invés de se adotar a universalização. 
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Os debates sobre a modernização do Estado abrangeram diferentes campos, incluindo uma reflexão 
sobre as organizações públicas, por certo, mas também sobre as relações entre os diferentes atores, a 
necessidade de se obter maior transparência nas decisões tomadas pelo poder público e de se valorizar os 
cidadãos no processo decisório - ou os usuários, dependendo do entendimento, como veremos mais adiante.  

No que tange às organizações, passou-se a evidenciar uma preocupação com a adoção de novas 
técnicas de gestão e com a forma de tratar os funcionários públicos, isto é, com a consolidação de uma 
carreira no setor. Apesar de que se havia superado a idéia neoliberal, as novas propostas para a gestão 
pública continuaram permeadas de conceitos utilizados em empresas privadas, cuja racionalidade, segundo 
se apontava, favoreceria o aumento dos níveis de eficiência e eficácia – termos que, desde então, se tornaram 
“triviais”, embora nem sempre utilizados adequadamente. 

Cabe destacar que, assim como outros conceitos já abordados neste trabalho, existem diferentes 
concepções para estes termos; porém, neste caso, segundo Aragão (1997), as diferenças não são extremas e as 
definições não chegam a se contrapor. Grosso modo, eficiência, no contexto organizacional, pode ser 
definida como o melhor uso dos recursos financeiros e dos meios técnicos de uma organização, de maneira a 
se obter determinado produto ou serviço. Eficácia, por sua vez, relaciona-se à contribuição de determinado 
produto ou serviço produzido, no sentido de alcançar os objetivos da organização em questão; diz respeito 
aos aspectos internos somados aos externos. A estes dois conceitos soma-se um terceiro, a efetividade, a 
qual, de acordo com Aragão (1997, p.107), “refere-se à relação, ao longo do tempo, entre os resultados 
alcançados e os objetivos pretendidos, sendo, muitas vezes, descrita como uma dimensão qualitativa do 
resultado (o valor social do produto). Sua mensuração, por ser essencialmente valorativa, é complexa.” 

O debate sobre gestão pública e organizações está diretamente associado à discussão sobre 
burocracia, a qual pode ser definida como uma organização social que é responsável pela administração da 
coisa pública. Idealmente, a organização burocrática deve basear-se nos seguintes critérios: estrutura de 
autoridade impessoal e hierarquicamente organizada, cujos cargos têm claras esferas de competência e 
atribuições; sua composição se dá mediante o recrutamento de funcionários, por meio de regras pré-
estabelecidas e com base em sua qualificação técnica; estes sujeitos devem trabalhar exclusivamente neste 
serviço - por isto recebem um salário de acordo com suas funções - e não devem confundir a propriedade 
pública com a sua – privada. Na prática, porém pode-se verificar que, cada vez mais, a burocracia se 
distancia deste tipo ideal. Em várias situações, torna-se evidente a ocorrência de práticas clientelistas e 
corporativistas, da corrupção e do suborno; práticas cristalizadas em várias culturas, apesar das críticas 
efetuadas. A suposta correlação entre a existência de um aparelho burocrático e o aumento da eficiência vem 
sendo questionada e são apontados os seguintes problemas: a hierarquização e a centralização prejudicam a 
qualidade da tomada de decisões; a capacidade de iniciativa dos funcionários é prejudicada; a estrutura, 
muito rígida, é inadequada a situações que exigem flexibilidade e adaptação (ARAGÃO, 1997).  

Embora existam algumas propostas apontando o insulamento burocrático74 como uma alternativa 
para se escapar destas práticas “irregula res” e da ineficiência, o isolamento excessivo do corpo burocrático 
pode resultar no tecnocratismo e na desconsideração das demandas coletivas. 

                                                 

74 Pode ser definido como a tentativa de cortar ou selar os vínculos que o aparelho burocrático possui com o ambiente externo, o que 
pode facilitar a resistência deste às pressões clientelísticas para que consiga se manter e atuar de forma independente. 
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Há uma corrente que vem refletindo sobre as organizações - e suas relações internas e externas -, e 
que defende a chamada “autonomia inserida” (embedded autonomy), isto é, o “conjunto concreto de laços 
sociais que amarra o Estado à sociedade e fornece canais institucionalizados para a contínua negociação e 
renegociação de metas e políticas” (EVANS, 1993, p.136), sendo diferente da “autonomia completa”, em que 
“as decisões são tomadas sem, nem mesmo, serem ouvidos os setores envolvidos.” (ARAGÃO, 1997, p. 113) 

Para esta corrente, mesmo com a rigidez do tipo ideal de burocracia, podem ocorrer disfunções, uma 
vez que os funcionários públicos, ao se relacionarem, influenciam-se mutuamente e esta troca pode acabar 
incidindo na organização, modificando-a. Além disto, não se pode superestimar o potencial das estratégias de 
gestão, nem se pode ignorar que elas não são neutras, mas ao contrário, envolvem valores, preferências e 
opções. Sendo assim, para este grupo, a eficiência do Estado resultaria de uma combinação entre certo 
insulamento burocrático e a colaboração do Estado com outros atores. Em um processo com estas 
características, as conexões entre Estado e sociedade civil passam a ser parte da solução  - e não do 
problema (EVANS, 1993). 

A seguir, vamos tratar de algumas formas de administração pública do Estado moderno; ressaltamos, 
porém que a definição das estratégias de gestão e a proposição de reformas - quaisquer que sejam -, não são 
fatos neutros, mas seguem a uma decisão política (ARAGÃO, 1997). 

 

A) Formas de gestão pública  

Os regimes políticos variaram ao longo dos anos e, como conseqüência , poder-se-ia supor que o 
modo pelo qual o Estado vem sendo administrado também tivesse mudado. Entretanto, observa-se que a 
administração pública burocrática, criada inicialmente em substituição à administração patrimonial, acabou 
resistindo e persistindo ao longo do tempo – pelo menos até a conjugação das crises econômica e do Estado. 

Na década de 80, especialmente nos países centrais, este modelo de administração pública começou a 
ser questionado, junto com o papel do Estado. Segundo a corrente neoliberal, com base nas teorias da Escola 
da Escolha Pública sobre o Estado e a administração pública, o modelo burocrático era ineficiente e 
inadequado a um mundo globalizado75, em acelerada transformação social e tecnológica. 

Esta imagem negativa da burocracia  não procedia apenas de intelectuais, mas permeava também os 
setores populares, em virtude da divulgação de práticas clientelistas ou corporativistas e de escândalos 
públicos. Era o resultado da postura da burocracia frente às demandas coletivas e ao patrimônio público: 
negligência com o interesse público ao privilegiar os interesses particulares de seus membros e não promover 
ações de alcance social relevante; formulação e implantação de políticas públicas convenientes aos seus 
interesses; gastos excessivos de recursos públicos, etc. (ARAGÃO, 1997). 

                                                 

75 A globalização é um processo em que passou a haver “um aumento da competitividade internacional em níveis jamais pensados e 
uma reorganização da produção em escala mundial patrocinada pelas empresas nacionais [...], que teve como conseqüências [...], de 
um lado, uma melhor alocação e o aumento da eficiência da produção e, de outro, perda relativa da autonomia dos Estados nacionais” 
(BRESSER-PEREIRA, 1998a, p. 93); além dos impactos gerados em vários campos da vida no mundo contemporâneo.  
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Os argumentos da corrente neoliberal, amparados por esta imagem, contribuíram para o 
questionamento e a revisão da estrutura e do funcionamento da administração pública, tendo como parâmetro 
o modelo de gestão utilizado pelo setor privado, idealizado naquele momento (ABRUCIO, 1997).  

Propôs-se, então, que a organização do Estado tivesse um tamanho mínimo, fosse descentralizada e 
com um papel menos regulador e orientasse o processo de tomada de decisões por uma análise aprimorada 
de custo-benefício (ARAGÃO, 1997). Contudo, como vimos, esta proposta não prosperou e uma outra 
corrente apresentou em seu lugar uma nova proposta - a gestão pública gerencial -, a qual, embora incorpore 
elementos do setor privado, propõe um papel atuante para o Estado, distanciando-se do modelo neoliberal. A 
seguir, vamos detalhar um pouco mais as duas gerações de reforma efetuadas: uma para adequar a gestão 
pública ao Estado mínimo e outra, ao modelo gerencial.  

 

B) Reforma do Estado: primeira geração 

As formulações iniciais da proposta de reforma do Estado, inseridas no contexto das políticas de 
ajuste estrutural, detinham-se em dois pontos básicos: a delimitação do tamanho do Estado - para o que era 
necessário definir suas funções básicas e o modo de executá-las: diretamente, através da terceirização, da 
publicização ou da privatização dos serviços -; e a redefinição do papel regulador do Estado, no que tange ao 
funcionamento do mercado. 

Ao longo do processo de delimitação de suas funções, constatou-se que, além das tarefas clássicas, 
como legislar, tributar, garantir a propriedade e os contratos, o Estado também deve controlar os monopólios 
naturais, tais como a distribuição de energia elétrica ou o abastecimento de água, bem como outras atividades 
que, embora não constituam um monopólio, dizem respeito a serviços de interesse coletivo e exigem grandes 
investimentos financeiros; dentre estas atividades encontram-se a educação, a defesa do meio ambiente, a 
saúde e a previdência social. Contudo, definir que tais funções são da alçada do Estado não significa, 
necessariamente, que ele deva executá-las diretamente e esta questão passou a ser amplamente discutida.  

Considerando que, nesta fase, a meta era a contração do Estado e o corte dos gastos públicos e que as 
críticas negativas sobre o desempenho do aparelho burocrático progrediam, uma série de modalidades de 
ação, focadas na parceria entre governo e atores do setor privado, passou a ser amplamente difundida. Dentre 
estas modalidades, que se diferenciavam entre si pelo grau de participação do Estado nas mesmas, em termos 
decisórios, administrativos e financeiros, destacam-se as seguintes:  

o concessão integral: transferência integral da operação de um sistema e de seu planejamento para 
empresas privadas;  

o venda de ações de empresas estatais: transferência de ações via mercado de capitais e criação das 
“golden shares” - ações que mantém prerrogativa de veto sobre as deliberações da maioria dos 
acionistas, que ficam em poder do Estado -, ou seja, criação de sociedades mistas;  

o liquidação por venda de ativos: transferência da operação e das instalações, ou seja, a privatização de 
empresas estatais; e  
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o contratação de serviços ou terceirização: contratação limitada de serviços auxiliares ou de apoio, pelo 
Estado, com o qual permanecem o planejamento e a coordenação dos sistemas. Estes serviços, ao serem 
executados em um mercado competitivo, podem representar uma economia ao Tesouro. 76 

A partir do momento em que se defin iram minimamente as funções próprias do Estado, deu-se início 
à adoção da privatização de empresas estatais e quando isto não foi possível, ou adequado, realizou-se a 
terceirização dos serviços de apoio – as demais modalidades, como a concessão, já vinham sendo 
amplamente utilizadas.  

Em linhas gerais, a adoção da privatização em larga escala ocorreu apoiada em uma série de críticas 
às estatais. Estas empresas, criadas em áreas estratégicas, sob a justificativa de guiar a economia e resolver 
pontos críticos, como a segurança nacional, ou assumir áreas sem atrativos para os agentes privados, com o 
passar do tempo, começaram a ter problemas. Embora o prejuízo aos cofres públicos tenha obtido maior  
destaque, outros problemas também foram verificados como: a existência de uma burocracia viciada e 
políticos ligados a estas empresas - capital político -; a falta de incentivos aos gerentes e trabalhadores; a 
existência de orçamentos flexíveis e a possibilidade de recorrer a qualquer instante ao Tesouro Nacional.  
Além destas críticas, também se argumentou que as privatizações contribuiriam para: melhorar o 
desempenho econômico e funcional dos ativos; despolitizar as decisões econômicas; gerar receitas ao 
orçamento público; reduzir encargos públicos e a necessidade de empréstimos. Porém, a par destes 
resultados positivos , também existem os negativos, tanto microeconômicos como macroeconômicos77, e estes 
efeitos foram pouco mencionados no processo.  

O processo de privatização, iniciado nos anos 90, na América Latina, recebeu várias críticas pela 
falta de transparência quanto: aos parâmetros utilizados para definir quais empresas seriam privatizadas, ao 
quanto isto afetaria o “interesse público” e a qual seria  o destino dos recursos arrecadados. Além disto, nem 
sempre se considerou a legalidade , a eqüidade e a viabilidade de operação da empresa no contexto privado 
para avaliar o mérito da transferência das estatais para agentes privados (SILVA, 1991).  

Este processo também não foi acompanhado de uma proposta adequada de regulação das atividades 
– tarifas, público-alvo, padrões de qualidade - por parte do Estado (PRZEWORSKI, 2006), o que contribuiu 
para intensificar os impactos da privatização na economia e na sociedade.  

Sucedeu-se, então, a crítica à primeira geração de reformas econômicas e administrativas e com ela 
delineou-se a segunda geração de reformas. 

                                                 

76 Para maiores informações ver: SILVA, 1991; FADUL, Élvia M.C. “Privatização e eqüidade territorial nos complexos processos de 
gestão local”. VII Encontro ANPUR. Recife, PE - 26 a 30/05/97; WALLE, N. van de. “Privatization in developing countries: a 
review of the issues”. World Development, vol 17, n º 5, 1989. pp. 601-615; WRIGHT, Vincent. “Les privatisations en Europe - 
Programmes et problèmes”. Observatoire du changement social en Europe Occidentale (Poitiers). Actes Sud, 1993. 
77 Os impactos microeconômicos referem-se à mudança de propriedade; à nova maneira de atingir o mercado e ao aumento de 
ganhos e diminuição de rent seeking. Os macroeconômicos, por sua vez, variam de caso para caso; o impacto nas contas públicas, 
por exemplo, depende de como a receita da venda vai ser utilizada. 
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C) Reforma do Estado: segunda geração 

Após um período de aplicação das reformas de primeira geração, observou-se que elas não eram 
suficientes para dar conta dos problemas e que, ao propor a retirada do Estado, haviam colaborado para 
intensificar os problemas sociais.  

Os resultados destas experiências possibilitaram uma avaliação do modelo de administração pública, 
baseado em mecanismos de mercado, a partir da qual se pode constatar que Estado tem um papel decisivo e 
que, por isto, deve-se adotar medidas para fortalecê-lo, e não reduzi-lo. Estes resultados permitiram também 
constatar que “as normas e os procedimentos [não garantem] [...] automaticamente a dinâmica institucional, 
mas [...] proporcionam o marco de referência para [que] as pessoas encarregadas da direção estabeleçam a 
referida dinâmica.” (TOHÁ; SOLARI, 1997, p.85) Neste sentido, é importante um monitoramento das relações 
entre governo e cidadãos, entre políticos e burocracia, enfim, entre agente e principal.  

O grande desafio passou a ser encontrar uma forma de tornar o Estado mais eficiente e eficaz, sem 
elevar os custos com o aparelho burocrático, e de compatibilizar a nova proposta de gestão com as novas 
relações que estavam sendo estabelecidas entre o Estado e a sociedade, sendo que esta, de modo geral, mais 
consciente de seus direitos, começava a reivindicar não só o atendimento aos serviços públicos, com 
qualidade, mas também a transparência no processo de tomada de decisões e de elaboração das políticas.  

Propôs-se, então, a adoção de mecanismos da gestão empresarial, adaptados ao setor público, 
configurando a gestão pública gerencial, que, grosso modo, se fundamentou na: orientação da ação do Estado 
para o cidadão-usuário ou cidadão-cliente; ênfase no controle dos resultados por meio dos contratos de 
gestão - ao invés de controle dos procedimentos -; flexibilidade das instituições e da relação entre os 
funcionários públicos - organizados em carreiras - e o Estado; valorização do trabalho técnico e político 
junto a atores políticos e sociais na formulação e gestão das políticas públicas; criação de agências 
reguladoras independentes; adoção de contratos de gestão; e terceirização das atividades auxiliares ou de 
apoio (ABRUCIO, 1997; ARAGÃO, 1997; BRESSER-PEREIRA, 1998b; TOHÁ; SOLARI, 1997).  

Esta estrutura sofreu modificações, dependendo do entendimento e das características de cada país 
que a adotou, e, em linhas gerais, têm se destacado as seguintes campanhas: 1) “deixe o gerente gerenciar”, 
isto é, os administradores sabem o que fazer e as condições para isto existem, mas eles necessitam ficar 
livres – das regras, dos procedimentos e das normas - para exercer suas atividades e alcançar os resultados; 
2) “faça o administrador administrar”, ou seja, é necessário alterar os incentivos para fazer com que os 
administradores atuem e, neste sentido, quanto mais a administração pública se aproximar do mercado e os 
funcionários mudarem sua conduta, melhor; e 3) reengenharia de negócios, a qual propõe uma profunda 
avaliação do escopo da organização e dos métodos que têm sido utilizados para realizar as atividades; deve-
se concentrar no processo. O que está em jogo nestas diferentes abordagens é a definição de: ênfase, 
responsabilização (accountability), resultado final, papel dos funcionários públicos, papel dos cidadãos e 
núcleo do Estado – mínimo quadro do qual não se pode prescindir. (KETTL, 2006) 

Além destas orientações, também foram definidos alguns critérios para se avaliar o desempenho do 
modelo proposto, dentre os quais destacamos: a produtividade no setor; a modificação dos processos 
orçamentários, estabelecendo-se objetivos e produtos mensuráveis que possam ser avaliados; e as novas 
formas de se contabilizar os investimentos do governo em programas e serviços de cunho social. Para 
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operacionalizá-los, foram definidos alguns instrumentos , tais como: o planejamento estratégico – 
estabelecimento de objetivos, metas, atividades, programas, clientes, prioridades e prazos -; a definição de 
incentivos e sanções econômicas, profissionais e institucionais para obter comportamentos e interesses 
compatíveis com os objetivos adotados; a avaliação dos resultados da gestão, mediante indicadores 
previamente estabelecidos. 78 

Entretanto, a prática tem evidenciado que é difícil avaliar os resultados, uma vez que nem todos os 
fatores, que incidem e contribuem para os mesmos, dependem da ação de uma mesma organização, nem esta 
é capaz de controlar todas as variáveis. Assim, embora o ideal seja avaliar a produção e os resultados, as 
agências têm optado por deixar a avaliação dos resultados para os cientistas sociais (KETTL, 2006). Cabe 
ressaltar também que, muitas vezes, a adoção dos referidos instrumentos, como o planejamento estratégico, 
acaba se tornando um fim em si mesmo, perdendo sua validade enquanto instrumento. 

Na gestão gerencial é proposta uma divisão das atividades exclusivas do Estado em três partes: o 
núcleo estratégico – ministros, chefes de governo e secretarias -, encarregado de formular as políticas 
públicas; as agências executivas, que executariam tais políticas; e as agências reguladoras, que definir iam os 
preços, equivalentes aos de mercado em situações de monopólio natural ou quase natural. Também 
estabelece a adoção da “publicização”, isto é, a transferência para o setor público não-estatal de 
determinados serviços , que até então eram prestados pelo Estado, como os serviços de saúde e de educação e 
a proteção ambiental (BRESSER-PEREIRA, 1998b; BRASIL, 1997). Com esta medida, o Estado permanece 
responsável pela regulação do serviço, podendo financiá -lo, mas se desincumbe da responsabilidade de 
executá-lo; contudo, diferentemente do caso da privatização, as entidades públicas não-estatais não visam ao 
lucro e trabalham com os conselhos de administração, dos quais fazem parte as organizações sociais, o que 
confere outra característica ao processo de gestão e de prestação de serviços (BRESSER-PEREIRA, 1998b; 

CUNILL GRAU, 1995; VENEZIANO, 2005). 

Para Bresser-Pereira (1998b), o reconhecimento de que o espaço público se subdivide em estatal e 
não-estatal, tornou-se particularmente importante no debate sobre a reforma do Estado, porque traz uma 
alternativa ao espaço privado e ao público estatal, facilitando o aparecimento de formas de controle social 
direto e de parceria  e aumentando a capacidade governativa do Estado. Neste sentido, este autor, partindo de 
uma abordagem funcional79, estabelece o chamado “leque dos mecanismos de controle”, uma classificação 
do conjunto de mecanismos de controle , ou de coordenação, que uma sociedade pode utilizar em sua 
organização.  

                                                 

78 Atualmente, começa a ser explorada uma outra linha de avaliação de desempenho da administração pública, efetuada pelo próprio 
cidadão, por meio da criação de mecanismos específicos, como a participação popular nos conselhos administrativos de agências 
paraestatais. Na Dinamarca, por exemplo, existe um ombudsman, dotado de poderes para conduzir investigações independentes. Nos 
Estados Unidos, por sua vez, é possível ao cidadão comum contestar as decisões burocráticas em cortes e tribunais administrativos 
(PRZEWORSKI, 2006). Na Grã-Bretanha, há o programa “Citizen’s Chart” que desenvolve programas de avaliação de desempenho 
organizacional junto ao consumidor, a qual, posteriormente, serve de referência para as ações do governo (ABRUCIO, 2006). 
79 Esta classificação pode ser efetuada a partir de duas abordagens - institucional ou funcional. Segundo a perspectiva institucional, 
grosso modo, destacam-se três mecanismos de controle: o Estado – sistema legal ou jurídico -, o mercado – sistema econômico, onde 
o controle se faz pela competição -, e a sociedade civil – grupos sociais tendem a se organizar para defender interesses particulares, 
corporativos ou o interesse público. Sob a perspectiva funcional existem três formas de controle: o hierárquico ou administrativo; o 
controle democrático ou social; e o econômico, através do mercado (BRESSER-PEREIRA, 1998b). 
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Analisando a potencialidade de cada um destes mecanismos, Bresser-Pereira (1998b, p.73) pondera 
que o mercado é o melhor deles porque, em princípio, mediante a concorrência  pode-se obter “os melhores 
resultados com os menores custos e sem a necessidade do uso do poder”. Entretanto, reconhece que o 
mercado não consegue controlar tudo – por suas imperfeições e pelas externalidades -; neste sentido, para o 
autor, o segundo melhor mecanismo de controle  é o social, que “pode ocorrer de duas maneiras: de baixo 
para cima, quando a sociedade se organiza politicamente para controlar ou influenciar instituições sobre as 
quais não tem poder formal; ou de cima para baixo, quando o controle social é exercido formalmente através 
de conselhos diretores de instituições públicas não-estatais” (BRESSER-PEREIRA, 1998b, p.74). Na seqüência  
a estas duas formas de controle , o autor aponta o controle democrático representativo, exercido por meio da 
eleição de candidatos a cargos políticos, dotados de mandato. Porém, este nível de controle apresenta suas 
limitações, pois dificilmente se consegue controlar as ações dos políticos, as quais , no caso dos 
parlamentares, se limita à proposição e aprovação de leis, não incluindo sua implantação; esta depende do 
controle  hierárquico, seja ele  tradicional, burocrático ou gerencial 80. 

 

D) Reforma da gestão pública: a prática 

No contexto das chamadas “reformas do Estado”, apesar de se constatar a necessidade de mudanças 
em vários setores – como o tributário, o previdenciário, o econômico e o administrativo -, o que foi 
realmente implementado concentrou-se no campo econômico e na administração pública. 

A adoção do modelo gerencial ganhou destaque em vários países, especialmente nos desenvolvidos 
como Holanda, países escandinavos e países de língua inglesa - Grã-Bretanha, Estados Unidos, Nova 
Zelândia e Austrália 81. Contudo, como alerta Abrucio (1997, p.7), “embora tenha surgido em governos de 
cunho neoliberal (Thatcher e Reagan), o modelo gerencial e o debate em torno dele não podem ser 
circunscritos apenas a este contexto. Pelo contrário, toda a discussão sobre a utilização do managerialism na 
administração pública faz parte de um contexto maior, caracterizado pela prioridade dada ao tema da reforma 
administrativa, seja na Europa [...], seja no Leste europeu ou ainda no Terceiro Mundo”. O modelo 
burocrático estava esgotado. 

Um caso exemplar de implantação do modelo gerencial é o da Grã-Bretanha, que começou a discuti-
la em 1979, quando o partido conservador ganhou a eleição (ARAGÃO, 1997). No processo de sua 
implantação, porém, este modelo sofreu uma série de adaptações - vistas como necessárias a partir da 
avaliação dos casos práticos -, conformando três propostas: o gerencialismo puro (Managerialism), que se 
aproximava mais dos ideais neoliberais, o Consumerism e a Public Service Orientation –PSO, – mais 
próximos do chamado empreendedorismo. 

O gerencialismo puro tinha como objetivo principa l reduzir os custos do setor público e aumentar 
sua eficiência e produtividade. Caracterizou-se pela privatização de empresas estatais, pela 

                                                 

80 O controle tradicional corresponderia ao patrimonialismo; o controle burocrático, à administração pública burocrática e o controle 
gerencial, à administração pública gerencial, sobre a qual estamos tratando nesta seção. 
81 BRESSER-PEREIRA, Luiz C. “Uma resposta estratégica aos desafios do capitalismo global e da democracia”. In: Balanço da 
reforma do Estado no Brasil: a nova gestão pública. Brasília: MP/Seges, 2002. Disponível no sítio www.bresserpereira.org.br (em 
04/03/07), sob o título “Reforma da gestão pública de 95: resposta ao capitalismo global e à democracia”. S/p. 
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desregulamentação, pela devolução de atividades governamentais ao setor público e às comunidades, e, 
claro, pelos cortes nos gastos públicos, mediante a diminuição das transferências para os governos 
subnacionais e cortes de pessoal. Além disto, também se adotou técnicas de avaliação de desempenho, 
instrumentos de racionalização orçamentária e descentralização administrativa (ABRUCIO, 2006). Entretanto, 
ao enfatizar demais a questão da eficiência  e atribuir um caráter neutro à gestão pública, não deu a devida 
importância à efetividade, isto é, não se considerou a qualidade com que os serviços públicos estavam sendo 
prestados, subestimando o conteúdo político da administração pública (ABRUCIO, 2006). Este foi um ponto 
vulnerável que impulsionou a revisão desta proposta. 

O “Consumerism”, por sua vez, avança com relação ao modelo anterior no que diz respeito à 
inclusão do conceito de qualidade do serviço prestado e à redefinição do público-alvo: ao invés do 
contribuinte , passou-se a adotar o conceito de consumidor. Esta proposta seguiu uma estratégia voltada para 
a satisfação dos consumidores e, neste sentido, incluiu três medidas a fim de tornar o poder público mais 
“leve, ágil e competitivo”: a descentralização administrativa, o estímulo à competição entre organizações do 
setor público e a adoção de um modelo contratual para os serviços públicos. 

Entretanto, para Aragão (1997), embora as mudanças introduzidas - focalização e a abordagem 
qualitativa –, neste momento, tenham sido importantes, foi somente na terceira fase do modelo gerencial 
britânico - a Public Service Orientation (PSO) -, que o conceito de “público” passou a ser mais bem 
trabalhado, ao incorporar alguns conceitos como transparência, accountability82, participação, eqüidade e 
cidadania . Além disto, a PSO passou a defender a descentralização83 porque a escala local, além de ser mais 
adequada à gestão dos serviços, é onde os cidadãos podem ser capacitados para participar de processos de 
tomada de decisões que afetam suas vidas e a comunidade – ou seja, trabalha com o conceito de esfera 
pública, vista como um local de aprendizagem social. (ABRUCIO, 2006) (ver cap.3).  

 

E) Modelo gerencial: crítica e alternativa 

O modelo gerencial, embora seja mais flexível e adaptativo do que o burocrático, como pudemos 
constatar pelo caso britânico, não se constituiu num novo paradigma. Na prática, o que se observa é que, 
frente à necessidade de se adequar a gestão pública às características e demandas de cada local (ABRUCIO, 

1997) e de garantir apoio político à implementação de reformas administrativas, acabou-se estruturando um 
modelo de administração híbrido, ou seja, coexistem técnicas gerenciais de diferentes estilos e elementos do 
modelo burocrático, ao lado do processo de revisão das relações entre Estado e Sociedade.  

Este modelo vem recebendo algumas críticas, as quais têm sido acompanhadas de novas propostas 
ou complementações à PSO. Uma delas se refere à adoção do conceito de usuário – ou consumidor -, ao 
invés de cidadão. Do ponto de vista da economia, é inerente ao conceito de consumidor a idéia de que quem 

                                                 

82 “Trata-se de uma característica do sistema político que implica transparência dos atos dos governantes e capacidade de sanção 
destes pelos governados, que têm os instrumentos para acompanhar o comportamento dos primeiros e responsabilizá-los por seus 
atos.” Nota do Tradutor Eduardo César Marques in OFFE, 1999. p.121. 
83 “No gerencialismo puro, a descentralização era valorizada como meio de tornar mais eficazes as políticas públicas. Já no 
consumerism, o processo de descentralização era um meio de conferir aos consumidores o direito de escolher os equipamentos 
sociais que lhes oferecessem a melhor qualidade.” (ABRUCIO, 2006, p. 190) 
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recebe bens e serviços é capaz de pagar por eles; aqueles que não o são, devem ser excluídos. Nesta linha de 
raciocínio, alguns indivíduos podem se tornar “mais consumidores do que outros” ou “clientes preferenciais 
do serviço público” (ABRUCIO, 1997), resultando em desigualdades entre regiões e grupos sociais, não 
contribuindo para a universalização dos serviços - ou para a redistribuição de renda -, e não gerando 
responsabilidade política.  

Critica-se também que, ao utilizar o argumento da busca de maior flexibilidade e autonomia dos 
serviços e de seus prestadores, se está, na verdade, desmontando o aparelho do Estado e passando 
preocupações e encargos trabalhistas para o chamado terceiro setor.  

A adoção dos contratos de gestão, e a confiança neles depositada, é outro ponto criticado. Embora, 
não seja nosso objetivo nos deter neste tema, é importante ressaltar que, na prática, muitas vezes, se observa 
que o desenvolvimento dos trabalhos e o cumprimento dos contratos são constrangidos por “externalidades”. 

A reflexão crítica sobre o modelo gerencial contribuiu para a formação de um “enfoque alternativo”, 
mais coerente com as propostas de enraizamento do Estado na sociedade, denominado “gerência social”, o 
qual tem por proposta fortalecer “as capacidades de organização social dos setores desfavorecidos pelas 
reformas econômicas implementadas ou sub-representados politicamente.” (VENEZIANO, 2005, p.23) Ele 
difere de outros enfoques contemporâneos porque inclui a participação dos atores implicados nas distintas 
etapas e instâncias formais e informais , do desenho à implantação de políticas. 

Observa-se que, superada a idéia de um “Estado mínimo”, os arranjos institucionais, que vêm sendo 
propostos , têm contemplado a participação da sociedade civil e a descentralização do poder e isto implica 
considerar novas bases para a relação entre o Estado e a Sociedade.  

 

 

2.3. ESTADO E SOCIEDADE: NOVAS BASES PARA UMA ANTIGA RELAÇÃO 

“O rompimento da crise é sinônimo de realinhamento das forças.” (DIAS; AGUIRRE, 1993, p. 314) 

 

Como vimos nas seções precedentes, o esgotamento do padrão de desenvolvimento capitalista e do 
modelo de Estado interventor, fez com que emergissem propostas de diferentes correntes para a política 
econômica e para a reforma da administração pública. No processo, pudemos verificar que as propostas que 
buscavam reduzir a atuação do Estado ao mínimo possível, dando maior liberdade de atuação ao mercado, 
não lograram sucesso no plano econômico, nem no plano social, resultando no questionamento destas 
propostas e na revisão do papel do Estado e do mercado. Neste contexto, a emergência de novos atores, 
reivindicando o controle social das políticas públicas, or iginalmente um papel das organizações burocráticas, 
passou a provocar um reequilíbrio de forças entre os grupos sociais e entre estes e o Estado.  

Os resultados das experiências recentes evidenciam que certos objetivos transcendem as ações 
exclusivas e isoladas do Estado, ou do mercado, e exigem uma interação maior entre o governo, o setor 
privado e a sociedade civil. 
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A participação de novos atores poderá contribuir para que se chegue a parâmetros e regras mais 
democráticos na definição das prioridades de ação e de investimento dos – parcos – recursos públicos e, até 
mesmo, para que se consiga “neutralizar práticas de corporativismo e clientelismo que até agora vigoraram 
nas relações entre Estado e sociedade”. (TELLES, 1994, pp.49-50) 

Sob nosso ponto de vista, as reformas efetuadas até o momento – concentradas na economia e na 
administração pública – são insuficientes e não correspondem às necessidades, o que torna imprescindíve l a 
realização de novas mudanças para atender a um projeto de sociedade que vise alcançar a sustentabilidade, 
em suas diferentes dimensões. São necessárias novas reformas, de maior envergadura, mas sua implantação 
dependerá da capacidade governativa verificada nos diferentes contextos e de sua sustentação política; além 
disto, não fica claro, até o momento, quais propostas realmente conseguirão ser implantadas – e bem-
sucedidas -, uma vez que, em cada localidade, existem diferentes contextos e sustentação política.  

Neste sentido, pode ser bastante útil retomar o conceito de agente e principal para repensar as 
relações entre Estado e sociedade, pois, de acordo com o mesmo, todos têm responsabilidade pelo 
desenvolvimento geral da sociedade já que estão envolvidos em algum tipo de relação, inclusive na 
“microescala”. Também é importante recuperar a idéia dos mecanismos de controle, em especial o controle 
social porque, embora existam instrumentos para fazer com que o governo cumpra os compromissos 
assumidos – revisão judicial, legislação extremamente detalhada, contratos entre governo e empresas -, 
nenhum deles garante que os mesmos visem ao interesse público; o controle social pode fazê-lo.  

Assim como a “expansão do pós-guerra dependeu de uma série de compromissos e 
reposicionamentos por parte dos principais atores dos novos processos de desenvolvimento capitalista”84, 
entendemos que o estabelecimento de novas estratégias, visando a sustentabilidade, depende da reavaliação 
dos compromissos e relações existentes hoje em nossas sociedades, no intuito de alcançar não apenas a 
ordem, mas também a justiça social (BOBBIO, 2004).  

No processo de reaproximação entre o Estado e a sociedade, deve-se proceder à revisão do papel do 
Estado e também fortalecer e democratizar os diversos grupos sociais (CUNILL GRAU, 1999). Na interface 
entre estes processos – reforma do Estado e democratização da sociedade - é fundamental a ampliação do 
espaço público, no qual os diferentes grupos sociais possam participar e se expressar; porém é necessário 
estabelecer claramente quais são os conceitos de descentralização e de participação considerados, a fim de 
realmente construir uma articulação virtuosa entre Estado e sociedade.  

Visando trazer mais elementos para este debate, vamos, no próximo capítulo, nos deter sobre a noção 
de espaço público e sobre os conceitos de descentralização e participação.  

                                                 

84 “O Estado teve de assumir novos (keynesianos) papéis e construir novos poderes institucionais; o capital corporativo teve de 
ajustar as velas em certos aspectos para seguir com mais suavidade a trilha lucrativa segura; e o trabalho organizado teve de assumir 
novos papéis e funções relativos ao desempenho nos mercados de trabalho e nos processos de produção.” (HARVEY, 1993, p.125) 
Isto resultou de anos de luta e não foi um processo homogêneo, diferenciou-se de país para país.  


