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RESUMO 

 
 

Este trabalho discute a reforma da administração pública em Pernambuco, no 

período 1999 – 2002, sob a influência dos ditames da agenda neoliberal de mudanças 

estruturais, complexas e conexas, nas economias e sociedades mundiais, sob o signo da 

globalização de mercados e da expansão financeirizada do sistema capitalista. 

Com relação às economias as mudanças impõem reestruturação tecnológica e 

informacional, que assentadas em forte mobilização financeira produzem espaços de domínio 

do capital especulativo, normatizador e concentrador. 

Com respeito às sociedades, as mudanças atingem seus Estados Nacionais ao 

exercerem pressão pelo redesenho no plano institucional – legal, levando os Estados e seus 

aparelhos estatais à flexibilização do monopólio do patrimônio público, e, portanto, da 

prerrogativa de Estado de legislar autonomamente nos âmbitos referidos. 

Neste quadro padronizado de reformas liberalizantes, tentar-se-á entender como o 

espaço estadual se insere e se reinterpreta à luz dessas mudanças, que escolhas realiza e que 

repercussões incorpora para a sua administração pública; com que nível de autonomia 

empreende a reforma; com quais mecanismos de inserção democrática estabelece o processo 

de reforma administrativa no Estado de Pernambuco. 

Neste sentido, o texto de dissertação busca demonstrar que a reforma 

administrativa em Pernambuco acompanha o modelo – padrão de reformas estabelecido nos 

espaços federal e mundial, refletindo os constrangimentos expostos por esta forma 

padronizada de reformas do aparelho de Estado, se apresentando como solução apressada de 

contingenciamento fiscal em detrimento do processo de construção do Estado desejado, que 

em tese, garantiria caráter estrutural à reforma administrativa em Pernambuco. 
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ABSTRACT 

 

This work discusses the reform of the public administration in the state of 

Pernambuco, in the period of 1999-2002, under the influence of the quotations of the neo-

liberal agenda of complex and connected structural changes, under the sign of globalization of 

the markets and of the financial expansion of the capitalism system. Regarding the economies, 

the changes impose a technological and informational restructuring that firmed in a strong 

financial mobilization, produce spaces in control of the normative and concentrated 

speculative capital. As to the societies, the changes strike its National States in offering 

pressure for the redesign in the institutional-legal plan, taking the States and its state devices 

to a flexibility of the monopoly of the public patrimony, therefore, the prerogative of the State 

to legislate autonomously in the referred ambits. In this standardized picture of liberalizing 

reforms, it tries to understand how the state space inserts and reinterprets itself based on these 

changes, what choices it makes and what repercussions it incorporates to its public 

administration; with what level of autonomy realizes the reform; with what mechanisms of 

democratic insertion establishes the process of the administrative reform of the state of 

Pernambuco. This way the dissertation text aimed to demonstrate that the administrative 

reform in Pernambuco followed the standard model of reforms establish in the federal and 

world scopes, reflecting the constraints exposed by this standardized manner of reforms of the 

State device, presenting itself as a hurried solution of fiscal contingency to the detriment of 

the construction process of the desired State, which in thesis ,will guarantee a structural 

character to the administrative reform in the state of Pernambuco.   
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APRESENTAÇÃO 
 

O presente texto se apresenta enquanto Trabalho de Conclusão de Mestrado – 

TCM, como parte dos compromissos curriculares com o Curso de Mestrado Profissionalizante 

em Gestão Pública para o Desenvolvimento do Nordeste – Programa PNUD-UFPE-SUDENE, 

e pretende examinar o processo de reforma da administração pública em Pernambuco no 

período 1999 – 2002. 

O tema da reforma do Estado e do aparelho de Estado vem sendo estudado por 

especialistas e acadêmicos, e encaminhado para reflexão a clientelas selecionadas – em 

especial, de estudantes e profissionais liberais – comprometendo a sua difusão, discussão e 

compreensão para a grande maioria de contribuintes sociais, comunidades que refletirão em 

última instância os resultados derradeiros das decisões assumidas por essas reformas. 

Ampliar a discussão temática para outras clientelas que não apenas a acadêmica 

impõe diferenças de conteúdo e forma ao trabalho, na construção de linguagem que favoreça 

um mergulho, menos teórico e mais concreto, na natureza política, organizacional e alocativa 

das proposições de reforma do Estado e do aparelho de Estado. 

O compromisso que assume este trabalho é o de preencher o espaço de estudos na 

dimensão estadual de reformas, tentando compreender, sem contorcionismo, sobre sua 

origem, fundamentos e argumentos, e quais suas conseqüências para a sociedade. 

A investigação que se encaminha neste trabalho de dissertação buscará identificar 

nestes âmbitos anunciados se a proposição de reforma administrativa incorpora autonomia e 

independência propositivas no desenvolvimento de novo referencial da gestão pública que 

associe processos de inclusão social e consolidação democrática dentro de um projeto de 

Estado, podendo transformar-se em algo estrutural - estruturante e ser considerado como 
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reforma; ou se ao contrário, a proposição apresentada produz apenas um movimento de 

atualização funcional, como ajuste ao modelo-padrão de reformas que valoriza a dimensão 

fiscal em detrimento das dimensões democrática e de republicanização. 

Se o material extraído deste texto servir como ponto de partida para a reflexão 

construtiva de cidadania e responsabilidade social por parte de clientelas mais amplas de 

nossa sociedade então não só o Curso de Mestrado poderá se apropriar definitivamente da sua 

categoria de profissionalizante quanto a Universidade poderá se considerar essencialmente 

pública. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema da reforma do Estado e do aparelho de Estado está em pauta no mundo 

"desenvolvido" a pelo menos três décadas, reunindo uma mesma produção de estudo. Seus 

autores são ligados a academias ou a agências multilaterais de financiamento de programas e 

projetos, produtores de avaliação do processo de desenvolvimento do sistema capitalista. 

O estoque de estudos produzidos busca entender o processo da expansão capitalista recente, e 

seu reflexo sobre o Estado. 

Acusados de produzirem enfoque marcadamente econômico,  para produção de 

ajustes de natureza fiscal-financeira no âmbito estatal e para ampliação do poder do grande 

capital no âmbito privado; os estudos apontam subsidiariamente – e para este estudo 

funcionalmente -  na direção da revisão dos modelos burocrático-administrativos e de 

consolidação democrática, sobretudo em ambiente de nova democracia. 

Sob estas duas dimensões, a primeira enquanto componente econômico, as 

convicções que animaram inicialmente o debate sobre a crise do sistema capitalista estavam 

expressas, no início da década de 70 do século passado, em torno dos constrangimentos 

resultantes da crise do petróleo (1972); da quebra de mecanismo do sistema de paridade e 

controle financeiro internacional , o chamado padrão – ouro , estabelecido pelo Acordo de 

Bretton Woods (USA-1973); e o comprometimento crescente de recursos para o suprimento 

das políticas públicas do Estado do Bem-Estar que trazem as questões relativas ao problema 

do financiamento estatal. 

 Os estudos apontaram o Estado inicialmente como o lócus de práticas 

patrimonialistas e clientelistas, através da dinâmica de  interesses que se estabeleciam a partir 

do processo de intervenção estatal na economia (década 70 e 80). 
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 Como segunda dimensão, o componente burocrático-administrativo e democrático 

explicativo de crise, as análises reclamavam sobre a desatualização gerencial dos aparelhos 

estatais, fortemente contaminados por desaparelhamento de sistemas informacionais 

formatados com conhecimento e tecnologias defasados, privatização desses aparelhos por 

clientelas específicas, corporativas, fragilizando a perspectiva de consolidação democrática. 

 Contudo, a expressão de crise e constrangimento estava calcado pelo descalabro 

fiscal, através do comprometimento das finanças estatais em processo do que se passou a 

chamar de desequilíbrio fiscal – comprometimento dos gastos para além das possibilidades e 

perspectivas de arrecadação e receita, quer dizer, o nível de despesa bastante superior ao nível 

de receita. 

 Este diagnóstico permanece reinante até meados da década de 90, quando a partir 

de 1997 começam a surgir as primeiras críticas1 ao ideário expansionista-reformista ; as 

certezas sobre a pertinência e a eficácia destes modelos de reforma passaram a estar 

submetidos à aferição crítica, então produtora de ponderações e questionamentos. 

 A revisão do pensamento reformado veio inicialmente contextualizada pelas 

análises de importantes membros de agências multilaterais e das academias internacionais – 

seus formuladores – e a partir da confrontação com os contundentes resultados produzidos 

pelos desequilíbrios macroestruturais mobilizados por esta nova ordem de expansão 

capitalista que se combinava com o encolhimento do protagonismo estatal. 

 A hegemonia do modelo que consignava a regularização da economia ao 

Mercado, restringia a Administração estatal à expressão sumária do ajuste fiscal e a expansão 

produtiva aos novos instrumentos tecnológicos e de informação; esses dois movimentos são 

responsáveis por gerar desequilíbrios importantes para economias e sociedades desenvolvidas 

mas sobretudo para as terceiro-mundistas. A legitimidade dos processos estava em causa. 

                                                 
1 Williamson, John. The Washington Consensus reivisided. In: Emmerij, Louis (ed.). Economic and Social development int 
the XXI century , IADB/John Hopkins University Press, Washington D.C 1997 p. 49-61. 
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 A partir desta inflexão crítica passam a ganhar lugar as análises revisoras com o 

reconhecimento da necessidade de maior protagonismo estatal. 

 Não obstante já se avizinhe o ânimo revisionista nos meios acadêmicos e até 

governamentais, o governo em Pernambuco não atualiza a análise, e apresenta o seu projeto 

de reforma da administração pública , em 1999, com base nos mesmos eixos explicativos de 

crise estrutural do Estado que havia feito a administração federal do Brasil em 1995: sob a 

responsabilidade do papel dos gastos fiscais, o chamado déficit fiscal, e do tamanho Estado, a 

denominada hipertrofia estatal ou excesso de intervencionismo estatal. 

 A proposta firmada neste trabalho enfoca a reforma administrativa do Estado em 

Pernambuco, tendo como parâmetro a vinculação à dimensão conjuntural marcada pela 

limitação ao âmbito de ajuste fiscal e modernização administrativa; e à capitulação ao modelo 

neoliberal de "superação" da crise econômica, pela submissão ao projeto liberal de 

reformatação estatal, reformulação esta que passa a alterar  o  que  havia sido definido pela 

Constituição Federal promulgada pelo Congresso Nacional em 1988 e que agora passa pelo 

crivo de transformação para bancar as adequações pretendidas para a administração pública 

estadual, exigindo modificações no texto constitucional estadual. 

 A partir da delimitação do objeto de estudo, ficam estabelecidos como objeto de 

análise: 

1. Avaliação da importância de utilização do referencial teórico neoliberal, sua ênfase no 

papel dos gastos públicos e no tamanho do Estado para a construção do "novo" desenho 

de reforma da administração pública estadual; 

2. Avaliação do papel de intervenção estatal a partir da proposta de reforma, seus 

componentes de mediação redistributivista, uso privatista ou de manutenção do status-

quo; 
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3. Avaliação dos referenciais e contribuições à administração pública e à sociedade, 

auferidas através da reforma ou modernização administrativa realizada; se e em que 

medida reforma ou modernização administrativa; 

4. Com base nos elementos recolhidos nos objetivos anteriores, afirmando ou negando, 

pretende-se demonstrar que a reforma da administração pública estadual está contaminada 

pelo ideário neoliberal e descontextualizada em relação ao universo pernambucano de 

debilidades estruturais e profundas desigualdades sociais, não informando sobre um 

projeto de Estado para Pernambuco, comprometendo as possíveis contribuições que a 

propalada reforma poderia conduzir de radicalização democrática e de republicanização2. 

 A construção metodológica do presente estudo apóia-se em dois eixos de 

investigação, tendo como recurso a abordagem histórico-estrutural. A perspectiva histórica é 

observada na avaliação do condicionamento federativo no Brasil em que o Estado nacional 

consignou importante papel de intervenção na economia, demarcando o perfil dos espaços 

estaduais associadamente; na perda de protagonismo estatal por força de crises 

macroeconômicas, e contraditoriamente, na exigência de reconexão desse Estado reformado 

com o processo de expansão capitalista em curso. Na perspectiva estrutural as investigações 

estão centradas nas repercussões da Constituição de 1988 que produziram um certo perfil de 

Estado, em que a descentralização administrativa significava, por um lado, a divisão de 

recursos políticos e financeiros entre os Entes federados, com significativa ampliação de 

decisão administrativa, por outro lado em que eram assegurados a expansividade dos direitos 

sociais conferindo tensão sobre os recursos disponíveis, financeiros e políticos. 

                                                 
2 Republicanização, palavra derivada de república, cuja raiz latina é res publica, coisa pública. O significado 
apontado no texto refere-se ao ato de resgate do direito republicano “como direito que todo cidadão tem que o 
patrimônio público – seja ele patrimônio histórico-cultural, ambiental, econômico ou res publica estrito senso – 
seja efetivamente público, ou seja, de todos e para todos”. In: Bresser Pereira, Luiz Carlos. Cidadania e res 
publica: a emergência dos direitos republicanos. R. Dir. Adm., Rio de Janeiro, 208: 147-181, abr-jun 1997. 
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 Do ponto de vista dos procedimentos metodológicos, segundo a classificação de 

Vergara3, o texto em construção observou qualificação em relação aos dois aspectos 

apontados pela autora: quanto aos fins e quanto aos meios. 

 Quanto aos fins, a investigação é descritiva e explicativa, expõe características do 

fenômeno em estudo e tem por objetivo torná-lo inteligível, justificando  os motivos e fatores 

que contribuem para a ocorrência do fenômeno. 

 Do ponto do vista dos meios, a investigação é bibliográfica, documental e um 

estudo de caso. É bibliográfica porque recorre ao uso de livros, revistas, jornais, balanços 

financeiros e sites. É documental porque se utilizará de documentos emitidos pelo Governo 

Estadual, alguns de difícil acesso, apesar de formalmente caracterizados como de natureza 

pública. Finalmente, é um estudo de caso porque está circunscrito ao universo da 

administração pública estadual, em reestruturação, e oferece a possibilidade de explorar em 

profundidade e detalhamento a área temática. 

 No âmbito do presente trabalho o Capítulo 1 apresentará o marco teórico de 

discussão conceitual do Estado, procurando esclarecer sobre a distinção entre Estado e 

aparelho de Estado, sua relação com a sociedade; organização e estruturação para o 

atendimento de suas finalidades. 

 O capítulo 2 apresenta a reestruturação do Estado, no bojo de um ambiente 

nacional de redesenho do Estado, o diagnóstico que explicita os condicionamentos de 

reforma, a expressão considerada mais aguda, o desequilíbrio fiscal. Neste capítulo estarão 

anunciados pelo esforço de ajuste fiscal os limites de formulação da reforma administrativa. 

 O capítulo 3 irá se encarregar de analisar a reforma da administração pública a 

partir do Plano Diretor de Reforma do Estado, suas proposições de mudança para a estrutura 

                                                 
3 Vergara, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. Editora Atlas, 3ª edição, 2000. p. 
46-50. 
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organizacional do aparelho de Estado, bem como serão utilizados os documentos oficiais 

produzidos, que guardem relação de consignação com a reforma administrativa. 

 A partir do material recolhido pela análise do processo de reforma da 

administração pública em Pernambuco, o Capítulo 4 apresentará o exercício analítico que se 

constitui no esforço final e conclusivo do presente trabalho. A ênfase do texto recairá sobre os 

impactos, resultados e efeitos da reforma administrativa , vale dizer , em que medida os 

questionamentos levantados pelo Estado de Pernambuco sobre a crise do Estado e sua 

necessidade de resolução por meio de reforma foram atendidos, e com que nível de 

sustentabilidade fiscal, organizacional e democrática. Ademais , visará responder aos 

objetivos propostos pelo trabalho quanto à subordinação ao modelo – padrão neoliberal de 

enquadramento à dimensão de ajuste fiscal; à identificação de configuração de reforma ou 

modernização administrativa apresentada pela proposta de reforma da administração pública 

de Pernambuco. 
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1- ESTADO E BUROCRACIA – OS MODOS DE ORGANIZAÇÃO 

ESTATAL 

 

 A análise do processo de reforma da burocracia estatal será encaminhada nesse 

capítulo tentando diminuir a distância entre a prática de poder do Estado e as discussões 

conceituais do Estado, procurando entender à organização estatal, sua estruturação e gestão 

para o atendimento de suas finalidades. 

 O sentido que assumirá a análise sobre a organização estatal neste estudo, com 

referência à motivação de reforma ou de modernização da administração pública4, pressupõe  

algumas reflexões prévias sobre o que é Estado, sobre o que faz e como este Estado funciona. 

Há mais acentuadamente entre as ciências sociais consistente produção sobre o Estado por 

parte da Ciência e Filosofia Política, e da Sociologia , em virtude das transformações por que 

passam as sociedades capitalistas recentemente. 

 Entretanto a produção não contempla consensos; retratam diferentes proposições 

conceituais, a partir de diferentes projetos de sociedade, do papel do Estado em cada 

sociedade5. 

 A questão do Estado e de suas formas de organização foi no Brasil obscurecida 

pela emergência ora das solicitações do processo de desenvolvimento, ora por necessidade de 

investigação sobre os regimes autoritários, recorrentes em nossa história, existindo portanto 

enquanto temática adjetiva, não   trazendo   contribuições   substantivas   para   consolidação de 

arcabouço teórico consistente sobre o Estado6. 

                                                 
4 Neste estudo, reforma assume a conceituação de reestruturação organizacional de natureza finalística, 
vinculada à introdução de novo perfil de Estado, em processo socialmente estabelecido por um novo projeto para 
o Estado. As mudanças operadas no aparelho de Estado neste caso, passam a relacionar-se com a necessidade de 
adequação ao novo projeto de Estado. Diferentemente, modernização administrativa diz respeito ao conjunto de 
medidas relativas aos meios, circunscritas aos métodos, regras e procedimentos, atribuídos de forma conjuntural 
por decisão da unidade institucional. 
5 Carnoy, Martin. Estado e teoria política. Papirus, 1990, p.11. 
6 Fiori, José Luís. Em busca do dissenso perdido. Insight Editorial, 1995, p.1. 
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 O tema do Estado no Brasil passa a adquirir centralidade, por influência da forte 

construção ideológica, suportada por esforço intelectual externo de burocratas, funcionários 

da ativa e ex-funcionários de agências multilaterais notadamente do Fundo Monetário 

Internacional - FMI, do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento/Banco 

Mundial BIRD; e do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, e de especialistas e 

acadêmicos internacionais, mobilizados em nome da expansão do sistema capitalista e da 

requerida adequação de reconstrução do Estado. 

 A produção resultante deste esforço exalta a inexorabilidade de uma revolução 

capitalista baseada no desenvolvimento exponencial da tecnologia, ao tempo em que Estados 

naufragados em crises fiscais se auto destruíam, autorizando a decretação de sua falência. 

 O debate mobilizado pela produção externa adquire status e adesão interna, no 

país, mas contraditoriamente não consegue se sustentar enquanto modelo com capacidade de 

aplicabilidade generalizada, porquanto essa nova ordem gera disfuncionalidades; não se 

produz um novo paradigma sobre este Estado nas sociedades sob consistentes sobressaltos de 

instabilidade anárquica, em meio ao ambiente de uma economia capitalista em expansão e 

marcada por mercados nervosos e fluidos. 

 Sem intenção de aprofundar a questão, e dada a ausência de novo paradigma que 

consubstanciem esta nova ordem, a referência teórica se volta, sinteticamente, para as duas 

linhas centrais de interpretação sobre a relação Estado - Sociedade; a marxista e a 

funcionalista. 

 Ainda que em termos abstratos, o Estado é para os marxistas o instrumento de 

dominação de classe, o poder como expressão da capacidade de uma classe impor seus 

interesses e decisões às demais classes em uma dada sociedade. Para  os  funcionalistas,  o  
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Estado  aparece  como entidade autônoma, obedecendo à lógica das burocracias civis e 

militares; operando dissociação entre Estado e estrutura de classe. 

 Apesar da importância assumida por estas duas correntes de pensamento, 

responsáveis pelo balizamento teórico da produção intelectual, sobretudo em temas de 

natureza sócio-culturais, o conhecimento produzido esteve conduzido por conceitos formais. 

No lado mais concreto de realidade social estas correntes não informam sobre o 

funcionamento do Estado e suas conseqüências, bem como não informam sobre a dinâmica de 

interesses em processo ou luta, que se estabelece – ou se estabeleceria – no interior deste 

Estado. 

 A partir da constatação de tratamento formal dispensado ao Estado é que Offe7 se 

expressa dizendo: 

"Las definiciones de la naturaleza sociológica Del Estado parlamentário-
democrático constitucional se refieren generalmente a las formas, procedimentos, 
reglas e instrumentos de la actividad estatal, y no a lãs funciones estatales, a sus 
consecuencias y a las intereses que luchan dentro Del Estado. Por ejemplo, la 
deficion weberiana Del Estado como "monopólio de la violencia física" se refiere a 
la autoridad formal última de los actos soberanos, pero nada revela sob la dirección 
de la relación de violencia, esto es: quiénes la desphiégan y contra quiénes". 
 

 Este mesmo autor também questiona com relação ao enfoque marxista do Estado, 

concebido como instrumento de dominação de classe, reconhecendo uma dissociação entre 

dois enfoques dentro das teorias marxistas de Estado: numa perspectiva o enfoque sugere uma 

relação instrumental entre a classe dominante e o aparato ou burocracia estatal; o Estado 

assume a prerrogativa de instrumentalizar a promoção de interesses comuns da classe 

dominante. Como segunda perspectiva aparece o Estado não servindo nem se exercendo 

enquanto instrumento de uma determinada classe. Em vez de defender os interesses explícitos 

de uma determinada classe, trata de garantir os interesses coletivos de todos os membros de 

uma sociedade dominada pelo capital8. 

                                                 
7 Offe, Claus. Contradicciones en el Estado del bienestar. Alianza Editorial, Madrid, 1990, p.72-73. 
8 Idem, p. 106. 
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 Seguindo ainda a trilha explicativa do autor, examinemos as contribuições de 

Offe9 sobre o Estado capitalista, como uma forma institucional de poder político que encontra 

limites de funcionamento e autonomia em quatro elementos funcionais na relação Estado – 

Mercado - Sociedade: 

1. O processo produtivo. A produção é privada. A produção privada proíbe o poder político 

de organizar a produção material de acordo com seus próprios critérios políticos; a 

propriedade seja da força de trabalho, seja do capital é privada; quem determina o uso 

concreto dos meios de produção são as decisões privadas e não o poder político. 

2. Restrições Tributárias. O poder político depende indiretamente do volume de 

acumulação privada, em virtude da imposição tributária estatal e de seus instrumentos de 

política tributária que encontra no volume de recursos do processo de acumulação a fonte dos 

meios financeiros para execução de suas políticas. 

3. Acumulação. Dado que o poder estatal depende de um processo de acumulação que 

ultrapassa seu poder de organização, todo operador do poder estatal se interessaria em 

promover as condições políticas mais atraentes para o processo de acumulação privada. 

Realçando que este interesse não se extrai de aliança de um governo com as classes ou com 

determinada classe, nem deriva do acesso privilegiado de membros da classe capitalista a 

centros de decisão estatal, mas provém do auto-interesse institucional do Estado para que 

possa ser garantido um processo de acumulação "saudável”. 

 As afirmações expressas por Offe se diferenciam das análises que privilegiam as 

explicações de dependência da relação Estado - Sociedade no domínio de classe e oferece 

uma razão intrínseca ao funcionamento do poder político no âmbito do sistema capitalista. 

4.Legitimação Democrática. Em regimes democráticos o controle sobre o poder estatal 

depende em grande medida do respaldo eleitoral promovido por eleições gerais. Este 

                                                 
9 Idem, Ibidem,  p. 106-107. 
 

 



 22

mecanismo tem um papel chave, submete à dupla determinação do poder político estatal, que 

por um lado a forma institucional deste Estado é fixada pelas regras estabelecidas pelo poder 

representativo-democrático, e por outro lado as exigências do processo de acumulação 

condicionam materialmente o poder estatal. 

 Na operação desse plano geral para os objetivos desse estudo, consoante com as 

observações de Offe, a questão do Estado ganha sentido teórico quando relaciona as formas 

de construção da sociedade em seu contexto histórico específico às formas de estruturação 

interna, em que pese os graus de organização e funcionamento de sistemas produtivos; 

estruturação de classes e de seus interesses; do grau de autonomia assumido pela dimensão 

política; do papel desempenhado pelas burocracias10. 

 Para Guilhermo O'Donnell, que trabalha a questão do Estado na América Latina, 

em contexto de sociedades que estão marcadas por rupturas institucionais, a tensão 

fundamental, está nas relações de produção.  São desiguais, contraditórias, estabelecidas em 

uma célula fundamental da sociedade, no processo de trabalho.  

"Os Estados se entrelaçam de modos diferentes e complexos com suas sociedades. E 
o Estado é originária e constitutivamente uma parte, ou um aspecto de tal relação 
social"11. 
 

 Ademais, reconhece o autor que, embora a relação social apareça como puramente 

econômica, contudo essa relação assume outras dimensões. 

"É um erro retificar o Estado, isto é, ver como uma coisa só o Estado e o aparelho do 
Estado – ou equivalentemente o setor público ou o agregado das burocracias 
públicas. Estas inquestionavelmente fazem parte do Estado.Mas o Estado é também, 
e não menos fundamentalmente, um conjunto de relações sociais que estabelece uma 
certa ordem, e em última instância a sustenta com uma garantia coercitiva 
centralizada, sobre um dado território. Muitas dessas relações são formalizadas em 
um sistema legal criado e sustentado pelo Estado. O sistema legal é uma dimensão 
constitutiva do Estado e da ordem, não é uma ordem igualitária e socialmente 
imperial, tanto no capitalismo como no socialismo burocrático que sustenta e ajuda a 
reproduzir relações de poder sistematicamente assimétricas. Mas é uma ordem, no 
sentido de que múltiplas relações sociais estão comprometidas com base em normas 
e expectativas estáveis – embora não necessariamente aprovadas"12. 

                                                 
10 Martins, Luciano. O estado capitalista e a burocracia no Brasil pós 64. Paz e Terra, 2ª edição, 1991, p.18 
11 O`Donnell, Guilhermo. Sobre o estado, a democratização e alguns problemas conceituais, novos estudos CEBRAP, nº 36, 
1993, p. 125. 
12 Idem,  p. 125-126. 

 



 23

 Para O'Donnell e para a perspectiva que será adotada aqui a ordem e a efetividade 

da lei podem ser resultado de comportamentos habituados, mas sustentam consistentemente as 

prescrições da lei. Mas para além das dimensões organizacionais e legais, outra dimensão do 

Estado é a dimensão ideológica. 

 O Estado afirma ser uma entidade universalista, o Estado de todos, o Estado 

voltado para a nação. Dessa forma invoca o nacionalismo e o patronato da lei, sustentado na 

lei, viabilizando a relação de convivência entre direitos individuais e coletivos. 

Tanto a dimensão legal quanto a dimensão ideológica permite certa previsibilidade social, a 

garantia restrita dos direitos individuais sustenta a ordem política que requer a democracia. 

 Dessa forma, os paradigmas que assumem uma relação determinista ou 

funcionalista estariam trabalhando as categorias Estado e aparelho do Estado como 

similaridades, e portanto,  não conseguindo identificar outra dimensão do Estado senão as 

dimensões econômicas e política. 

 Neste sentido, com o objetivo de interpretar a relação Estado-Sociedade em 

Pernambuco, se procederá ao exame do processo de organização e funcionamento estatal, ao 

longo do processo de desenvolvimento histórico, responsável pela conformação da estrutura 

que tem hoje o aparelho estatal estadual. 

 O surgimento do Estado como é sabido não é acaso, é conseqüência da 

complexidade alcançada pelas sociedades, que exigem mecanismos de manutenção e coesão, 

por meio de permanente mediação de conflitos e interesses. 

 Dessa forma, as estruturas assumidas pelo Estado são instrumentos de que se vale 

o poder estatal para exercer a finalidade maior do Estado, que é a busca do bem comum, e a 

satisfação do interesse coletivo. 
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 No exercício de suas funções públicas, o Estado assume poderes mas cumpre 

deveres, é representante do bem comum ao mesmo tempo em que responde pela qualidade de 

sua temperança na mediação e intervenção de interesses. 

 Dentre essas funções públicas exercidas pelo Estado, a administrativa 

supostamente exercida com a finalidade de satisfazer o interesse coletivo, o Estado exerce 

essas funções intervindo seja na qualidade de promotor, fomentador, incentivador ou ainda 

dae executor do poder coercitivo, através da organização e prestação de serviços públicos nas 

várias áreas do espectro institucional. 

 Em acordo com a Constituição Brasileira promulgada em 1988, referência como 

balizamento para as constituições estaduais – a Constituição de Pernambuco foi promulgada 

em 05 de outubro de 1989 – a instância estadual da federação obedece à mesma composição 

para os Poderes Executivos, Legislativos e o Judiciário. Poderes harmônicos e independentes 

entre si, com competências exclusivas, mas também concorrentes e/ou complementares. Cada 

Poder tem, portanto, independência para construir os mecanismos e instrumentos próprios 

para a prestação de serviços nas áreas de sua competência institucional. 

 A estrutura interna13 para cada Poder é marcada pela necessidade no âmbito de 

suas competência, e é tomada com base no princípio de sua especialização. 

 A estrutura organizacional do Executivo, instituída em Pernambuco por força da 

Lei nº 11.200 de 30 de janeiro de 1995, que antecede a atual estrutura, tem no seu art. 2º a 

definição da   estrutura   e   competência    através   de   quatro  sistemas,  a  saber: 

1 - Decisão: Governadoria e Vice-Governadoria; Assessoria e Secretaria da Casa Militar; 

Coordenação: Secretarias de Governo, Planejamento, Fazenda, Administração, Imprensa e 

Procuradoria Geral do Estado; 

                                                 
13 A estrutura organizacional do Poder Executivo do Estado de Pernambuco, que foi modificada a partir da reforma 
administrativa de 1999 será apresentada no capítulo 3. Endereçamento para legislação estadual, www.legis.alepe.pe. gov.br 
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2 - Execução e Serviços Públicos: Secretarias encarregadas da execução políticas públicas, 

Polícia Militar de Pernambuco, Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, Distrito 

Estadual de Fernando de Noronha; 

3 - Fomento: Secretarias Agricultura; Indústria, Comércio e Turismo; Ciência, Tecnologia e 

Meio Ambiente; Cultura (criada por força desta lei); Trabalho e Ação social; Projetos 

Especiais. 

 O art. 3º da referida lei fala sobre a estrutura organizacional da administração 

indireta, forma da legislação, estatutos e controles operacionais. 

 O Poder Legislativo no plano estadual conta com as Assembléias Legislativas, e 

com o Tribunal de Contas como  órgão  de  controle  externo;  órgão  este  encarregado do 

controle contábil, financeiro e orçamentário de todos os Poderes. 

 O Poder Judiciário do Estado, com a autonomia outorgada pela Constituição 

Federal, estabelece através da Constituição Estadual sua organização; conta com o Tribunal 

de Justiça, que por sua vez estabelece a instância da Justiça Militar. 

 O Ministério Público é órgão permanente, trata da defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, é órgão auxiliar e 

assessor para todos os Poderes e à sociedade, na busca da defesa do interesse difuso e coletivo 

através de ação civil pública. 

 Conforme antecipado por O'Donnell, o aparelho do Estado para exercer o poder 

de governo necessita da estrutura organizacional, da burocracia e das instâncias de decisão 

política. 

 Todavia, a forma como cada Estado se organiza não é a mesma, o grau de 

complexidade, expansão ou enxugamento do aparelho de Estado pode variar de país para país, 

em cada espaço estadual e até dentro de cada espaço estadual, no plano subnacional.  
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 Os estados brasileiros, e Pernambuco não se diferenciam, se pautam no modelo de 

organização estatal federal e o reproduzem em seus espaços estaduais, acompanhando os 

mesmos movimentos de expansão continuada motivada pela intervenção exercida pelo Estado 

na economia. 

 Os pilares dessa construção da administração pública remontam ao momento de 

estruturação do processo de desenvolvimento industrial; o Estado na intermediação de novas 

funções econômicas e sociais constrói um aparelho ampliado ao nível da administração direta 

mas sobretudo da administração indireta.  

 O segundo momento de expansão foi sob o regime militar, e época do milagre 

brasileiro, segunda fase de expansão também para o processo de desenvolvimento por 

substituição de importações. 

 Esgotado esse modelo de desenvolvimento, o aparato da administração pública 

que a este sempre esteve relacionada, sofre restrições; sob o impacto de recessões econômicas  

e  falta  coordenação política, o  aparelho  estatal  sofre  encolhimento desordenado; 

desestrutura-se o esforço realizado para construção do aparelho estatal. 

 Com a redemocratização a extensão e a profundidade desse quadro disfuncional 

da administração pública ganha nitidez com toda a sua dimensão; as marcas de protecionismo, 

patrimonialismo e corrupção ficam nitidamente à mostra, desfalcando o discurso de 

austeridade, rigidez e licitude anteriormente invocada, como justificativa para própria 

construção do aparelho estatal. 

 A partir da exposição desse quadro de inconsistência administrativa, ganha 

relevância a produção de diagnósticos sobre a administração estatal portadora de expansão 

desordenada, geradora de heterogeneidade entre administração direta, indiretas e estatais. 

 A Constituição Federal de 1988 e as constituições estaduais subseqüentemente, 

em 1989, restringiram as possibilidades de expansão do Estado, limitaram a autonomia de 
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órgãos; restringem as diferenças entre as duas esferas e introduz regra seletiva para o ingresso 

no serviço público – exceção feita apenas para os cargos temporários. 

 Sem produzir resultados e sem apresentar as causas das disfuncionalidades 

consolidadas ao longo do tempo na administração pública, a sociedade estadual – mas não só 

ela – passa a compactuar com o diagnóstico apressado e improvisado produzido pelas 

administrações governamentais, e passam a questionar sobre a legitimidade funcional da 

administração e da burocracia estatal. 

 Do descrédito à negação do Estado, estarão facilitadas as proposições de redução 

do tamanho do Estado dos limites e pertinência de sua atuação. Está dada a largada para a 

proposição de reforma do Estado. 

 A proposta (adjetiva) de reforma do Estado, que transformaria o Estado em 

instância forte, eficiente, racional; tripé de adjetivação que subentende a gestação de um 

Estado por decreto. 

 O Estado que se contesta não é exatamente a resultante única de um processo 

social gerador de casuísmos que cria e recria desiguais, diferentes, excluídos. Estes casuísmos 

que normalmente se reproduzem em favoritismo, patrimonialismos, paternalismos, e por 

rebatimento se expressam em ineficiência, Estado fraco e falta de racionalidade, não serão 

extirpados do aparelho estatal enquanto persistirem como procedentes o estágio político-

institucional vigente. 

 Reformar, produzir mudanças institucionais só faz sentido se vier consignado por 

processo social, se contribuir para a abertura de canais com a sociedade, se forem criadas as 

condições para que um novo ambiente social possa ser testado a partir de novas linguagens e 

novos instrumentos de ação social; se a decisão e o controle da dinâmica social realmente 

estiverem com a sociedade. 
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2 – A REESTRUTURAÇÃO DO ESTADO – DIAGNÓSTICO E AJUSTE, 

O PLANO NACIONAL E ESTADUAL DE PROBLEMATIZAÇÃO. 

 

 Tradicionalmente no Brasil, o Estado se vê subtraído sob o tema da desestatização 

através dos governos que o representam, todas as vezes que o enfrentamento de uma situação 

de crise é presente, e a sua resolução é designada ao futuro14. 

 São freqüentes reestruturações a cada mudança de gestão governamental no 

Brasil; a desestatização é apresentada sendo proposta extinções, enxugamentos, ou redesenho 

de estruturas temáticas, prefigurando uma permanente situação de instabilidade institucional. 

 É nesta condição que surgem na maioria das vezes as reformas do aparelho de 

Estado, apresentadas de forma tópica, casuística, sem expressão de reciprocidade com a 

implementação de um processo de desenvolvimento, no âmbito de um novo projeto de 

Estado, que, em tese, passaria a requerer um novo aparelho de Estado. 

 No caso em estudo, o que ocorre não se distancia de um quadro de "recorrências 

momentâneas", se considerado o grau de malabarismos seducionistas que intentam a 

formação de consensos sobre a reforma do Estado no plano estadual; sobre a abrangência de 

reformulação ao nível da administração pública e mais uma vez sem reciprocidade com um 

novo projeto de Estado. 

 A expressão de diferença da proposição atual para as anteriores, verificadas 

também nacionalmente, é que na situação presente os propositores contam com monumental 

campanha pró-reforma do Estado e do aparelho de Estado que se abateu sobre a nação 

brasileira a partir do  início dos anos 90, do século passado. 

                                                 
14 Como forma de precisar melhor a compreensão do texto, trataremos de distinguir conceitualmente Estado, 
Governo e Administração. Assim, Estado se apresenta como instituição que tem a função de assegurar pela força 
ou coerção a ordem, frente ao antagonismo de interesses pressente nas sociedades. Governo como o âmbito em 
que se realiza a execução dessa função estatal. Administração ou aparelho estatal, como núcleo que elabora e 
operacionaliza a ação governamental, na realização das funções públicas que ao Estado foram conferidas pela 
sociedade. 
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 Requerendo manutenção propagandista permanente, este movimento de 

desestatização é fortemente robustecido pelo processo que se articula mundialmente e que 

reflete consignações importantes no âmbito das mudanças ocorridas no modelo de 

acumulação capitalista mundial, conformando um processo de globalização da economia e de 

mercado. 

 A campanha de convencimento permanece em cena através dos sistemas de 

comunicação comerciais e públicos, por mais de uma década de reformas nos Estados e 

economias do continente e do mundo, apesar de vir recebendo críticas e recomendações de 

ajustes e correções nas proposições de reforma, a começar pela divulgação formalizada pelo 

coordenador e compilador da agenda de reformas neoliberais, John Williamson, agenda esta 

reconhecida mundialmente como o "Consenso de Washington"15. 

 Apesar destas agravantes alertas quanto a necessidade de adequações das 

proposições sugeridas pelos idealizadores e sistematizadores do processo de mudanças 

institucionais, Pernambuco, através do seu governo, propôs o seu projeto de reforma do 

Estado e do aparelho de Estado, em pleno 1999, literalmente afinado com o ideário do 

Consenso de Washington, o qual já havia contaminado a proposição encaminhada pelo 

Governo Central do Brasil em 1995. 

 Pernambuco segue a cartilha, tal e qual, conservando idêntico diagnóstico e 

argumentos, para a explicitação de reestruturação do Estado, já incorporados no plano federal. 

 Na perspectiva de entendimento da escolha realizada pelos gestores 

governamentais em Pernambuco, de manutenção das propostas de reforma em pauta no 

                                                 
15 Consenso de Washington é expressão cunhada a partir do programa de seminários organizados, em novembro 
de 1989, por funcionários do governo americano e de organismos multilaterais ali sediados, “com o objetivo de 
proceder a uma avaliação das reformas econômicas empreendidas pelos países da América Latina”. As 
conclusões dessas reuniões é que consubstanciam o que se convencionou chamar de agenda neoliberal, que 
compreende a avaliação e sugestão para adoção de medidas em dez pontos temáticos: 1- disciplina fiscal; 2 – 
priorização dos gastos públicos; 3 – reforma tributária; 4 – liberalização financeira; 5 – regime cambial; 6 – 
liberalização comercial; 7 – investimento direto estrangeiro; 8 – privatização; 9 – desregulação; 10 – propriedade 
intelectual. In Nogueira Batista, Paulo. O consenso de Washington, a visão neoliberal dos problemas latino-
americanos. Caderno dívida externa nº 6, PEDEX, 3ª edição, 1995.  
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Brasil, será abordado a seguir o diagnóstico que pretende justificar a reestruturação do Estado 

e do aparelho de Estado, constantes na proposta de reforma apresentada pelo Estado de 

Pernambuco. 

 

2.1 - O Diagnóstico para a Desestatização e os Argumentos. 

 

 O Governo do Estado de Pernambuco apresenta a proposta de reforma do Estado, 

respaldada por propaganda governamental dirigida à opinião pública, sob duplo argumento: 

esgotamento do modelo de intervenção do Estado e o movimento de globalização, que se 

associam. O modelo de intervenção estatal é considerado gerador de crise pelo seu grau de 

desatualização com o contexto de mobilização imposto pela expansão capitalista; o 

movimento de globalização das  economias e mercados impõem a reorganização econômica e 

institucional, estando a participação nesse processo assegurada aos Estados que reformarem 

suas estruturas produtivas e de governo. Assim ambos os processos seriam responsáveis, se 

tratados conforme propõe o governo, por estabelecer o reordenamento e reaparelhamento do 

Estado e da economia, como forma de possibilitar o retorno ao "pleno" desenvolvimento, à 

inserção econômica do espaço estadual, congregando-se ao que se processa no país 

internacionalizando os ditames da globalização. 

 Para se entender o contexto em que se coloca a proposta da reforma do aparelho 

de Estado é necessário que se observe às especialidades em que a referida reforma está 

inserida numa determinada perspectiva de reforma do Estado. 

 Por responsabilidade dos textos oficiais apresentados pelo Governo do Estado – 

Plano Diretor de Reforma do Estado, Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal e Plano 

Estratégico de Ação da Secretaria da Fazenda – a reforma da administração pública está 

pensada como ente-referente à reforma do Estado e à ideologia que lhe dá suporte. Neste 
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sentido é um padrão, por esta razão é seguida por "gregos e troianos", sem observar relação de 

adequação ao seu ambiente social, institucional, político ou econômico; importando apenas 

em se coadunar principalmente com a inserção ao mundo globalizado, à nova versão do 

processo de acumulação capitalista. 

 Dada a condição mimética16 entre a proposição de reforma no plano estadual e 

federal, que a antecede, conservando os mesmos perfis explicativos e propositivos, embasados 

na EC 19/98 que consolida a reforma administrativa federal, o Governo de Pernambuco se 

comporta como se as proposições de reforma fossem fartamente conhecidas e faz opção pela 

síntese. Apresenta quase que telegraficamente "as razões de reforma" do Estado e do aparelho 

de Estado. 

 No texto do Plano Diretor de Reforma do Estado17 apresenta as três dimensões 

explicativas de reforma; a crise fiscal, a crise do modelo de intervenção estatal e a crise do 

modelo  burocrático  de gestão. Sintetiza o esforço de reconstrução do Estado e do aparelho 

do Estado no combate a essas três dimensões respectivamente, assentando-as na recuperação 

da poupança pública, visando o equacionamento do déficit fiscal e da capacidade de 

investimento; na revisão do papel, função e tamanho do Estado nas áreas econômicas e 

sociais; na revisão do modelo de gestão estatal, no redimensionamento de seus custos, 

instrumentos e as estratégias de ação governamental. 

 Para o enfrentamento dessas dimensões assumidas acima, o governo estadual se 

compromete em criar arcabouço jurídico que estruture e dê substância às mudanças 

pretendidas. 

 

 

                                                 
16 Com “condição mimética”, se quer caracterizar a captação de espírito e conteúdo da reforma do Estado Federal pelo 
Governo do Estado de Pernambuco, condição esta não explicitada no texto estadual 
17 Plano Diretor de Reforma do Estado, apresentação, Comissão Diretora de Reforma do Estado - CDRE, Pernambuco, 
fevereiro 1999. 
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 Quanto à dimensão de ajuste fiscal a proposta sinaliza com a perspectiva de 

resgate da capacidade de governança18 do Estado a partir do equilíbrio entre receita e despesa, 

em que o rigor na composição da despesa torna relevante o controle com o custo com as 

rubricas de crédito pessoal, custeio da máquina administrativa e dívida oriunda da contratação 

de operação de crédito. 

 No tocante ao modo de intervenção estatal, o governo pretende redimensionar o 

aparelho de Estado não só quanto ao meio e funções, mas dando ênfase à reorganização 

institucional através dos processos de privatização, publicização e terceirização. Quanto aos 

meios propõe mudanças nos métodos, procedimentos e funções nos núcleos estratégicas e 

exclusivas de Estado. 

 Por último, como terceira dimensão a ser reformada pela proposta estadual, está o 

modelo de gestão que deverá romper com os marcos burocráticos de normas gerais, regras, 

procedimentos e controles a priori, para dar lugar a novas práticas que busquem os resultados, 

através da produção de indicadores e metas bem ajustadas em cada área de atuação quer 

pública quer publicizada, que visem critérios de eficiência e desempenho condizentes com a 

expectativa da sociedade, expressa na aprovação às propostas apresentadas pelo governo no 

concurso eleitoral. 

 Com o intuito de melhor embasar as "razões de reforma", recorremos à produção 

apresentada pelo Ministério de Reforma do Estado - MARE, pelo então ministro Bresser 

Pereira, que investem pesadamente no tema. 

 Explorando com maior profundidade o primeiro vetor de crise do Estado e "razão 

de reforma”, Bresser Pereira19 utiliza o conceito de crise fiscal de James O'Connor ao 

                                                 
18 Tomando emprestado o conceito de governança de Bresser Pereira, para quem governança é a capacidade financeira e 
administrativa, em sentido amplo de um  governo implementar política: Bresser Pereira, Luiz Carlos. Reforma do Estado para 
a Cidadania. A reforma gerencial brasileira na perspectiva internacional, ENAP/Editora 34, 1998, p. 33. 
19 Bresser Pereira, Luiz Carlos. Crise econômica e reforma do Estado no Brasil, mimeo. p.16. 
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entender que "crise fiscal se dá pela dificuldade que o Estado encontra para lidar com 

crescentes demandas dos diversos setores da economia e dos grupos sociais". 

 Somada à demanda, ou mesmo em virtude dela, Bresser Pereira20 retém 

importância na sua contraface de insuficiência de poupança pública, nas situações de 

poupança baixa ou negativa.Conectadas à falta de poupança e excesso de demanda, o 

endividamento externo que se verifica historicamente com regularidade e a impossibilidade de 

reversão do quadro de escassez de poupança dado à retração de empréstimos pelo sistema 

financeiro internacional, formou as outras variáveis desse vetor de crise fiscal. 

 A reunião de todos esses constrangimentos pressiona a difusão de amplo 

descrédito nas instituições e em seus representantes, que conforme a expectativa republicam 

deveriam atuar como guardiões da institucionalidade. 

 A tentativa de ajustamento da situação de crise fiscal sempre foi buscada através 

de programas de ajustamento macroeconômico, monitorados pelas instituições 

multinacionais, especialmente o Fundo Monetário Internacional-FMI; com contratos de 

empréstimos através da rede bancária internacional e nacional, ou ainda, por meio de 

investimentos das empresas privadas internacionais. 

 Os programas de ajustamento macroeconômico sempre encontraram 

inconsistências no equacionamento de prazo, nem sempre condizente com a necessidade de 

manutenção do desenvolvimento local, assim como com o estabelecimento de objetivos, 

metas e os critérios de desempenho que requeriam drástico ajustamento da política econômica 

local. Exemplo disso são os critérios de desempenho que compreendiam indicadores internos 

e externos. Os indicadores externos estavam relacionados ao saldo comercial, que para serem 

aprovados deveriam apresentar superávit – o famoso "superávit primário". Enquanto que os 

indicadores internos, cuja variável de controle é o índice de inflação apresentado, deve se 

                                                 
20 Idem, p. 34 – 45. 
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manter em patamares compatíveis com o nível de desempenho da economia, melhor dizendo, 

com a capacidade de atividade da economia. 

 Com relação às tentativas de empréstimos, contratados com a rede bancária 

internacional e nacional, o primeiro desafio de estrangulamento sempre foi à questão de 

prazo, do financiamento de curto prazo, impossibilitando que em um horizonte mais ampliado 

fosse possível redesenhar o projeto nacional de desenvolvimento e que seriam resolvidas às 

inconsistências mais persistentes desse processo. 

 Com relação ao investimento realizado pelas empresas privadas multinacionais, o 

problema se apresenta pela via das exigências de benefícios requeridos, do tipo incentivos 

fiscais, infra-estrutura e mão-de-obra contratada, sob os auspícios de um sistema de 

fiscalização que não prevê nem coíbe abusos de preconização, e ainda não contribui para o 

desenvolvimento tecnológico do país com tecnologia de ponta, uma vez que não utiliza no 

país escolhido para investir aquela tecnologia que é concebida, e manipulada no país sede da 

empresa. 

 Em estreita relação com o primeiro vetor explicativo de crise do Estado, o 

segundo vetor explicativo se refere à forma de intervenção do Estado na economia. São 

levantadas três questões fundamentais com relação à sua desatualização aplicativa. 

 A primeira diz respeito ao seu caráter temporal, considerando que a intervenção 

estatal deveria ser algo limitado ao impulso inicial do processo de industrialização nacional. 

Segundo o autor, a partir deste ponto passa a penalizar com extração imprópria de energia do 

Estado ao trabalhar com a contradição da escassez de recursos financeiros e atribuições 

ampliadas no campo social. 

 A segunda questão é relativa ao caráter protecionista embutido na própria lógica 

do modelo de desenvolvimento por substituição de importações. O modelo se estrutura a 

partir da retração de importações e pela construção autônoma de substituição de produtos e 
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equipamentos antes vindos do exterior e o faz sob intervenção do Estado através de subsídios 

e demais formas de financiamento. Bresser reconhece aí o grande empecilho do modelo; o 

fator decisivo de inibição do desenvolvimento em bases competitivas. 

 A ausência de competição – máxima do modelo atual globalizado – teria sido 

definitivo para a manutenção da dependência recíproca entre  o núcleo industrial e o Estado, 

na medida em que o financiamento era disponibilizado independentemente da performance 

empresarial apresentada. 

 Como terceira questão explicativa de desatualização do modelo de intervenção do 

Estado na economia se articula estreitamente com o último vetor explicativo de crise do 

Estado apontado por Bresser e também enfatizado pelo Governo de Pernambuco – que é a 

estreita relação guardada entre núcleo empresarial e burocracia estatal, em que a dissociação 

entre o desenvolvimento industrial alcançado e a manutenção da administração estatal em 

patamares extremos de burocratização facultou a inserção patrimonialista alimentando a 

sistematização de métodos, regras, normas e controles falhos, opções permeáveis à corrupção, 

e inacessíveis ao controle social. 

 Sumariamente e apenas a título de alerta, algumas ponderações devem ser feitas 

em relação aos vetores explicativos de crise do Estado. 

 Em primeiro lugar, existe quase uma unanimidade no meio acadêmico a esse 

respeito quando se identifica que o modelo de industrialização por substituição de 

importações foi um projeto nacional sustentado pelo Estado, resposta competente ao modelo 

anterior primário-exportador, responsável como gerador de base industrial robusta e 

diversificada setorialmente – embora nem sempre regionalmente. Este modelo foi capaz, 

sobretudo de promover a integração nacional, esforço que adquire sentido político-estratégico 

a partir da atuação estatal de planejamento e financiamento. 
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 Todavia, é imperioso ressalvar que a agudização da crise de financiamento deste 

modelo de desenvolvimento econômico nacional coincide cronologicamente com o início do 

processo de redemocratização do país, possibilitando a identificação simultânea do caráter 

excludente que havia adquirido o modelo de desenvolvimento brasileiro. As políticas públicas 

encetadas pelo Estado foram concebidas dentro de um aspecto restrito, se utilizavam meios e 

instrumentos de ação desarticulados e descoordenados, sendo regidos por critérios de 

alocação rígidos dificultando a abertura de iniciativas inovadoras de aplicação e gestão,  

variáveis que contribuam para conspirar contra a cobertura de superior número de incluídos. 

 Este ambiente de crise do Estado e de democratização, apesar da aludida 

privatização do Estado desnudar o número de deserdados sociais, expressos pelo prefixo sem: 

- terra, - teto, - educação, - saúde, - emprego, etc, etc, etc., ao mesmo tempo e 

contraditoriamente que expressa a concentração de renda e riqueza, revelando um abismo 

entre ricos e pobres apresentando-se como país Record no ranking internacional sobre perfil 

de concentração e perversa distribuição de renda. 

 Referenciando ainda que telegraficamente, sobre as razões que levaram este 

modelo de desenvolvimento nacional, considerado virtuoso a resultados tão pífios no campo 

social, pode ser debitado ao caráter centralizador assumido pelo governo central, destituindo 

de representação e participação nas decisões os Estados, quando em momento de crise a 

cooperação entre as instâncias da federação deveria ser buscada21. 

 É neste cenário de vulnerabilidades, incertezas e indefinições que surgem as 

propostas de reforma do Estado e do aparelho de Estado, balizadas pela expansão capitalista e 

processo de globalização. 

 Contraditoriamente ao que fora propalado, este processo de globalização é 

secular; sua atual versão não se restringe à dimensão comercial; extrapola os horizontes de 

                                                 
21 Abrúcio, Fernando Luiz. Os barões da federação, os governadores e a redemocratização brasileira. Hucitec, 1998, p. 96 – 
108. 
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compra, venda e troca, e ao regular-se pela concentração de riquezas aniquila os conceitos 

liberais de autonomia e liberdade, cerne da ideologia que defendem. 

 Ademais, desautoriza espaços regionais e transgride regras pactuadas no âmbito 

do próprio sistema capitalista; descentraliza capital em mercados emergentes ou de risco com 

a expectativa de auferir taxas de juros elevadas na remuneração de seus capitais, e assim 

valorizar exponencialmente sua riqueza financeirizada22. 

 Dentro deste contexto, a discussão sobre a desestatização retorna ao centro das 

preocupações, aprofundada pelos constrangimentos gerados pela crise da macroeconomia 

local. 

 O Estado de Pernambuco destaca-se ao comprometer-se rigorosamente com a 

agenda de reformas neoliberais. Sem maiores ponderações assume a cronologia de reformas 

apresentadas pelos gestores internacionais; reformas estruturais e constitucionais. Assim, ao 

tempo em que assina contrato com a Secretaria do Tesouro Nacional-STN, para a 

reestruturação e ajuste fiscal e desbloqueia politicamente no Congresso Nacional o processo 

de privatização da Companhia de Eletricidade de Pernambuco - CELPE, encaminhava à 

Assembléia Legislativa Estadual, proposta de reforma da administração pública em janeiro de 

1999. Custa a acreditar que naquela época a proposta estadual guardasse tão estreita 

concordância com a proposta de reforma administrativa para o plano federal, que, diga-se de 

passagem, aprovada em 1988 e após poucos meses de sua aprovação pelo Congresso Nacional 

recolhia descrédito até do próprio governo federal que extinguiu o Ministério da 

Administração e Reforma de Estado, ministério este que em tese seria responsável pela 

implementação da reforma recém-aprovada. 

 A reforma do Estado e do aparelho de Estado em Pernambuco é apresentada como 

impositiva resposta ao desequilíbrio macroeconômico estadual, e está assentada 

                                                 
22 Chesnais, François. A mundialização do capital. Xania Editora, 1996. 
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preponderantemente no eixo explicativo de âmbito fiscal, ao que dedicaremos a seguir a nossa 

análise. 

 

2.2 - O Enfrentamento da crise fiscal – os instrumentos. 

 

 A questão fiscal no Brasil é tratada como crise de Estado a partir do diagnostico 

apresentado pelas agências multilaterais ao país e incorporado nas "razões de reforma" do 

governo brasileiro que institui a agenda neoliberal de reformas, o governo Fernando Henrique 

Cardoso (1994-2002). A questão fiscal passa a associar-se à pauta de reformas estruturais, que 

envolvem a estabilização monetária – que compreende o controle e ajuste fiscal - 

desregulamentação de mercado, liberalização comercial e quebra de monopólios estatais. 

 A este leque de reformas estruturais se somam as reformas ditas constitucionais, 

que tratam de transformações nas estruturas legais e organizacionais do Estado; reformas 

estruturais e constitucionais conformam a chamada agenda neoliberal de reformas do Estado, 

com gênese outorgada ao Consenso de Washington. 

 O governo que se instala em Pernambuco para administrar o Estado pelo período 

de 1999-2002 encontra o Estado com dois processos de mudanças estruturais iniciados pela 

gestão governamental anterior, a saber, o processo de privatização da Companhia de 

Eletricidade de Pernambuco – CELPE e o contrato de reestruturação e ajuste fiscal, cujos 

níveis de consecução se diferenciam. 

 O processo de privatização da Companhia Energética de Pernambuco - CELPE, 

obedece ao protocolo de encaminhamento  condizente com a sua origem institucional de 

agência estadual, componente de um sistema nacional de energia e eletrificação. 

 Em consonância e paridade com o sistema nacional, indutor do processo de 

privatização, o Governo Estadual estabeleceu negociações com o Governo Federal no sentido 
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de abertura do processo de privatização, que compreende a participação decisória do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES e do Senado Federal 

respectivamente. Ao primeiro caberia a responsabilidade sobre a avaliação de pertinência do 

processo à luz da análise do patrimônio; isto posta, o passo seguinte é o da formalização e 

execução da alienação patrimonial através de leilão. Ao segundo, o Senado Federal, caberia a 

responsabilidade sobre os termos de autorização da alienação patrimonial. 

 Iniciados os processos nessas instâncias superiores de decisão em 1995, estes se 

estenderam até o término da referida gestão governamental; o governo estadual naquele 

momento não obteve solução de continuidade no processo de privatização da estatal, dada as 

condições de instabilidade macroeconômicas e de governabilidade, reclamadas pela oposição 

política ao governo, quando foram invocadas as situações  de inadimplência de contratos e de 

pagamento de salário de servidores públicos estaduais, com atraso de duas folhas salariais. 

 O processo de privatização em seus encaminhamentos de autorização e execução 

da alienação da CELPE são retomados pela gestão governamental que assume o governo do 

Estado em 1999, "e em 17 de fevereiro de 2000 a Companhia Energética de Pernambuco foi 

vendida ao Grupo Guaraniana – formado pelos espanhóis da Iberdrola, pelo Fundo de Pensão 

dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) e Banco do Brasil Investimentos (B.B.invest), 

por R$ 1,78 bilhão"23. 

 O segundo processo estabelecido ainda pelo governo de Miguel Arraes de 

Alencar, e em plena tramitação ao tempo da eleição do governo subseqüente, governo de 

Jarbas Vasconcelos, foi o contrato de reestruturação e ajuste fiscal do Estado de Pernambuco, 

contrato 007/97, STN/COAFI, firmado entre o Governo Federal e o Governo do Estado de 

Pernambuco, em 23.12.1997, no âmbito da Lei nº 9.496;97 e da Resolução do Senado Federal 

nº 109/9624. 

                                                 
23 Citação no Jornal do Commercio, Economia, p. 4 , 16.02.2003. 
24 Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de Pernambuco, Período 1999 – 2001, p. 1 , 22.11.2000. 
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 Na verdade, esse contrato de ajuste fiscal entre o governo estadual e o governo 

federal é uma cota-parte do contrato-mãe estabelecido entre o governo federal e o Fundo 

Monetário Internacional – FMI, dentro da perspectiva já apontada da agenda neoliberal de 

reformas. O governo central no Brasil expressa internamente, transferindo como correia de 

transmissão, os ajustes a que se acha subordinado externamente, consignando ao que já foi 

classificado como excesso de controle externo de natureza normativa. O Brasil celebrou 

internamente o mesmo contrato de ajuste fiscal com todos os 27 estados federados e o Distrito 

Federal, facilitando a montagem de seus objetivos e metas nos compromissos assumidos com 

o FMI, certamente. 

 Por força do referido contrato 007/97 STN-COAPI Pernambuco realizou no ano 

de 1998 dois programas de modernização da administração fazendária, nos âmbitos tributários 

(PROMOAT) e financeiro (PROMOAF)25. 

 Não obstante os resultados obtidos com a elevação da capacidade arrecadatória 

estadual, as  variáveis temporais, do último ano de gestão governamental, e a natureza 

finalística do programa restrita aos meios, os resultados auferidos pelo programa não foram 

suficientes para desimpactar à situação de fragilidade macroeconômica apresentada pelo 

Estado naquele ano. 

 O governo que se elege em 1999 assume o poder com a legitimidade definida por 

uma vantagem de mais de um milhão de votos sobre o outro candidato, seu antecessor; 

confere importância ao contexto de debilidade econômica e fiscal ao anunciar seu programa 

de ação governamental. 

 O diagnóstico apresentado reclama sobre a performance estadual quanto ao ritmo 

e dinamismo do crescimento econômico nos três setores da economia; da baixa capacidade de 

geração de emprego e renda, diminuindo o dinamismo das energias sociais; do reduzido poder 

                                                 
25 Programa de Modernização da Administração Fazendária, PROMOFAZ, Governo do Estado de Pernambuco, Secretaria da 
Fazenda, mimeo, s/d. 
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de atração de investimentos públicos e privados, se comparados com os resultados alcançados 

por outros estados da região nordestina e com relação aos dados nacionais. 

 Se o Programa de Governo esboça o contexto econômico desfavorável, o Plano 

Estratégico da Secretaria da Fazenda - SEFAZ, como documento subseqüente e instrumento 

de execução, acena com propostas de mudança para o Estado em que estão presentes as ações 

governamentais por contenção de despesas, o ajuste fiscal. Contudo, o documento que 

apresenta o plano de ação da SEFAZ consubstancia a análise propositiva de ação fiscal com o 

esforço de ampliação da arrecadação através do combate aos sonegadores e a recuperação de 

créditos tributários;  da renegociação de gastos com outros poderes; renegociação da dívida 

estadual; da reforma do Estado; da alienação de bens patrimoniais do Estado, propondo a 

aplicação desses recursos na recuperação das finanças públicas e na execução de programas 

estruturadores de desenvolvimento. 

 A diretriz de ajuste fiscal esboçada pelo Plano Estratégico da SEFAZ revela a 

disposição governamental de beneficiar-se da legitimidade eleitoral de primeira hora e 

assumir medidas de contração rigorosa de despesas em associação à privatização de ativos 

patrimoniais do Estado, "que poderão vir a significar a retomada dos investimentos públicos, 

incentivo aos investimentos privados e melhoria na prestação de serviços públicos, como 

pressupostos para geração de bem-estar coletivo e cumprimento de responsabilidade pelo 

poder público26.” 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 
26 Plano Estratégico 1999 – 2002, Versão final, Set.1999, Secretaria da Fazenda, Governo do Estado de Pernambuco. 
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2.3 - Crise e ajuste fiscal em Pernambuco 

 

 O Governo de Pernambuco em 1999, em cumprimento aos termos do contrato 

007/97, Lei 9.496; 97 Resolução do Senado nº 109/96 já referidos, produz uma avaliação da 

situação sócio-econômica do Estado, estabelece estratégias, metas e ações a serem 

desenvolvidas no âmbito do contrato de ajuste fiscal, no ato de assinatura do termo aditivo em 

14 de janeiro de 1999. 

 O contrato 007/97 de reestruturação e ajuste fiscal tem períodos de cobertura de 

vigência de dois anos para cada termo aditivo contratado; ao final de cada período são 

produzidas novas avaliações, e recontratados os novos termos que assumirão o contrato. A 

atual gestão governamental se submeteu a dois termos aditivos ao contrato, no período de 

1999-2001 e 2000-2002 respectivamente e duas avaliações, em 2000 e 2002 respectivamente. 

A avaliação é produzida colegiadamente, ao final referendada pelo agente financiador, a 

Secretaria do Tesouro Nacional.  

 O Governo estadual, para os objetivos de recontratação do primeiro termo aditivo, 

produziu um diagnóstico sobre a situação econômico-financeira do Estado, com foco 

específico nos dois pólos da equação fiscal, a saber, arrecadação e gastos, destacando os 

níveis de dispersão entre eles e realçando o desafio em promover o controle ao nível dos 

gastos governamentais, num universo sócio-político cuja prática sempre foi, segundo o jargão, 

"empurrar para frente", postergar a resolução da situação de desequilíbrio fiscal. 

 O perfil das receitas estaduais no período de análise, 1995-1998, que credencia o 

Estado, para nova contratação do programa de ajuste, não obstante apresentasse elevação de 

25% é considerada pela avaliação produzida, neste instrumento, como insuficiente; o lado dos 

gastos esclarecerá a assertiva. Do lado dos gastos a equação obedece a mesma direção; a 
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evolução dos gastos é sempre crescente, assumindo patamares de insuficiência de cobertura, 

quer dizer, as contas estaduais registram desequilíbrio fiscal. 

 Na perspectiva da avaliação aparecem as dificuldades para o enfrentamento de 

ajuste fiscal com relação à necessidade de mudança quanto ao perfil das despesas estaduais, 

notadamente, pessoais e pagamento da dívida. A situação de desequilíbrio fiscal pode ser 

expressa considerando-se o comprometimento da receita corrente líquida – RCL27 pelos itens 

de despesa; ao tempo em que comparativamente são expressas as situações desejadas. 

 

Tabela 1 – comprometimento da receita corrente líquida  
                  (1995-1998) e (1999-2002) 
 

COMPROMETIMENTO DA RECEITA CORRENTE 
LÍQUIDA 

itens de gasto 1995-1998 (%) 1999-2002 (%) 
pessoal               70,40              53,00  
custeio               28,54              12,00  
investimento                 2,78              17,00  
serviço da dívida               25,54              18,00  
Total             127,26            100,00  

Fonte: Plano Estratégico 1999-2002, Secretaria da Fazenda, Governo do 
Estado de Pernambuco 

 
 
 
 
 

Gráfico 1 - comprometimento da receita corrente líquida (1995-1998)  
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27 Receita Corrente Líquida – RCL, corresponde ao total da receita corrente menos os valores das Transferências por 
Participações, constitucionais e legais, dos municípios na arrecadação dos tributos de competência dos Estados. 
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Gráfico 2 - comprometimento da receita corrente líquida (1999-2002) 
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Gráfico 3 – comparativo, por gastos, do comprometimento  
da receita corrente líquida  
(1995-1998) e (1999-2002) 
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Para além da situação de déficit no balanço das despesas apresentadas, o Estado 

de Pernambuco contava com dívida a se vencer em 01.01.99 no valor de R$ 685 milhões, 

correspondendo à época a 3,4 vezes a receita corrente líquida - RCL, com perdas de receita 

oriundas da política monetária implementada pelo Governo Federal, traduzidas em perdas de 

receita para estados e municípios – Fundo de Estabilização Federal - FEF; Lei Kandir 

(exportação) e FUNDEF (valorização magistério), que impunham novamente restrições da 

ordem de R$ 712 milhões, 3,53 vezes a RCL, situação considerada extremamente grave 

diante do comportamento da arrecadação da receita estadual em queda. 

O quadro de dificuldades apresentadas pelo Estado comparado com a situação 
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desejada para o período 1999-2002 impunha a reorientação dos gastos e a realização de ajuste 

fiscal. 

O contrato assinado em 1999 entre o governo de Pernambuco e a Secretaria do 

Tesouro Nacional para a reestruturação e ajuste fiscal estadual visou esta "correção de 

rumos", guardando estreita relação com a retração de gastos e a reestruturação do aparelho de 

Estado que passam a se expressar através das metas, ações e resultados acertados no âmbito 

do contrato 007/97 STN/COAFI.28 Tratava-se de reorientar os gastos com pessoal que sofrera 

em 1995 um reajuste de 50% em média, alcançando em 1998 um aumento na folha de 

pagamento de 11% nominal; na alteração das negociações com relação à transferência 

obrigatória de recursos com outros Poderes, cujo descontrole de despesas com a criação de 

gratificação de 100% sobre os salários para os Procuradores do Estado e aumento de 10% 

sobre os vencimentos integrais dos juízes, promotores e desembargadores, requeriam 

constantes solicitações de dotações extras, não fossem suficientes às discrepâncias geradas 

frente o conjunto de servidores estaduais. 

Em situação de igual exacerbação se encontrava a dívida estadual com a União, 

que, apesar de alongada para 30 anos, o prazo para pagamento através da Lei 9.496/97, era 

danosamente constituída pelo modelo de privatização adotado, modelo-padrão neoliberal 

desenhado para os países periféricos e já adotado pelo governo federal, conforme exposto 

anteriormente. 

Sinteticamente, o processo de privatização no Brasil, e Pernambuco não fugiu à 

regra, se estruturava a partir da contração de dívidas que financiassem o saneamento do ativo 

patrimonial a ser alienado; o bem patrimonial passava por avaliações que distinguiriam seus 

ativos que ofereciam interesse ao mercado, dos seus ativos "podres" que deveriam continuar 

sob a "guarda e responsabilidade" do Estado. A parte rentável e capaz de competição em 

                                                 
28 STN – Secretaria do Tesouro Nacional / Governo Federal; COAFI – Coordenadoria de Administração Financeira, 
Ministério da Fazenda / Governo Federal. 
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mercado seria destinada à alienação, salvaguardadas as medidas protocolares, conforme 

referidas anteriormente. 

Através dessa equação esdrúxula de privatização, Pernambuco contraiu uma 

dívida de R$ 1,245 bilhão para o saneamento do Banco de Desenvolvimento de Pernambuco - 

BANDEPE, que ao final de novembro de 1998 foi concluída a privatização do BANDEPE, do 

controle acionário do Banco e da Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, gerando uma 

receita de R$ 182,9 milhões29. 

O "rentável" processo de privatização do Banco Estadual transformou 

exponencialmente os valores da dívida estadual que tinha como estoque da dívida R$ 2,2 

bilhões e passou a apontar um estoque de R$ 3,5 bilhões, apesar de ter perdido um 

instrumento que, em tese, poderia ser utilizado para o fomento ao desenvolvimento estadual. 

Fechados esses "balanços de passivos", a análise contida no documento oficial que encaminha 

o programa de ajuste fiscal passa a ponderar sobre o outro lado da balança, o das receitas. 

Contabiliza a composição de receita bruta em 65%, aproximadamente, pelo item de receita 

própria, dos quais 90% advém do ICMS, e os 35% restantes de suas receitas correspondem a 

Transferências da União – o FPE e transferências voluntárias. 

Diante do quadro traçado pelo Programa de Ajuste Fiscal, as metas e ações 

propostas incidirão sobre a contenção com respeito ao comprometimento com pessoal, com 

especial atenção para aumento de dispêndio com inativos; compromete-se em propor aos 

outros Poderes a negociação conjunta sobre a remuneração de servidores trazendo para 

patamares mais compatíveis, evitando crescimento de comprometimento com pessoal; 

compromete-se ainda em criar nova estrutura organizacional para o Estado, diminuindo o 

número de órgãos e priorizando as atividades essenciais, com a realização da reforma 

administrativa. 

                                                 
29  Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, Governo de Pernambuco,  p. 10. 
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Com base neste quadro as metas e ações no âmbito do ajuste fiscal são acertadas 

entre o governo federal e o governo estadual. São em número de seis as metas que compõem 

um elo de dependência e conseqüência que extrapolam a dimensão fiscal e compulsoriamente 

requerem suporte através da dimensão administrativa.  

A meta 1 refere-se à relação entre a dívida financeira e a receita líquida real30, 

visando diminuir o estoque para convergência gradativa, chegando ao final do período do 

contrato a valor inferior a RLR anual, sem desequilibrar, ao contrário, "a redução do estoque 

de dívida visa adequar compromissos futuros do Estado à sua capacidade de gerar superávits 

fiscais, condição essencial para o equilíbrio das finanças estaduais".31

         Tabela 2 – Meta n° 1 – Máxima Relação  
        Dívida/Receita Líquida Real (D/RLR) 

Máxima Relação D/RLR (*) 
Ano Trajetória 

Inferior 
Trajetória 
Superior 

1999 
2000 
2001 
2002 

1,43 
1,24 / 1,75 
0,98 / 1,57 
0,86 / 1,42 

1,48 / 1,77 
1,34 / 1,67 
1,15 / 1,61 

1,09 
 (*) A trajetória inferior considera o estoque inicial da dívida (D), a preços de dezembro 
de 1998. A trajetória superior adiciona o cronograma de desembolso máximo esperado 
dos novos empréstimos acentuados em protocolo (apêndice estatístico 3, p. 21 – em 
anexo). 

 
 

A meta 1 submete condicionamentos à meta 2, que se reporta à geração de 

resultados primários positivos32 32 “em conjunto com as receitas de privatizações para honrar o 

serviço da dívida refinanciada" e a estabilidade das finanças estaduais. O êxito dessa meta 

dependerá da capacidade estadual de melhorar a performance da arrecadação ao tempo em 

que reduz as despesas com pessoal e custeio, e reforma do atual sistema de aposentadorias e 

pensões. Conforme alertado, a ação de expansão de receita guardará relação com a meta 3 e a 

                                                 
30  Receita Líquida Real – RLR, é a receita corrente líquida mais amortizações de empréstimos, mais transferências de  
capital, mais outras receitas de capital, menos despesas com transferências de capital intergovernamental a municípios, é 
calculada pelos valores mensais de dose meses anteriores ao mês de apuração corrigido pelo IGP-M. 
31 Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, Governo de Pernambuco, p. 4. 
32  
32  Resultado Primário Estrutural, é o resultado primário bruto ( receita líquida deduzida das despesas correntes e de capital, 
exceto despesas com juros/amortização) mais investimentos com  recursos de privatizações. 
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redução de gastos com pessoal estará associada à meta 5, conforme veremos adiante. 

 
         Tabela 3 – Meta n° 2 – Resultado Primário Nominal 

R$ milhões 
Ano 1999 2000 2001 2002 

Executado Projetado Executado Projetado Executado Projetado  
Res.Primário(*) 9 47 - 323 298 82 334 
(*) Fonte: Apêndice Estatístico 2(em anexo),  constante no texto do contrato 007/97STN-COAFI. 
 

Para obtenção dos resultados primários programados na meta 2 o governo 

estadual apresenta medidas de controle de gastos ao nível interno, que se referem ao sistema 

de monitoramento das informações, SIAFEM; controle de convênios; cobrança de débitos 

remanescentes de 1998; centralização das licitações; centralização da comunicação social e 

publicidade; revisão de contratos de serviços gerais e segurança. 

A meta 3 refere-se ao contingenciamento de gastos com pessoal, limitando o 

comprometimento da receita corrente líquida33 com despesa de pessoal, estando esta relação  

balizada   pelo  percentual  definido  por   Lei  complementar  nº 82/95  em 60% da RCL, 

"com prazo de ajuste à razão de dos terços do excesso verificado em 1998 nos primeiros doze 

meses, e o restante nos doze meses subseqüentes".34

         Tabela 4 – Meta n° 3 – Despesa com funcionalismo público  
                                          

Ano 1999 2000 2001 2002 
Executado Projetado Executado Executado Projetado Gastos 

Pessoal/RCL 67% 60% 62% 60% 60% 
Fonte: Apêndice Estatístico 2 (em anexo) constante no texto do contrato 007/97. 
 

Para atingir os objetivos propostos na meta 3 o governo estadual vem 

desenvolvendo estudos sobre o sistema de aposentadorias e pensões; centralização da folha de 

pagamento; suspensão de concursos públicos; auditoria permanente na folha de pagamentos; 

retorno de servidores cedidos; cota linear de repasse de recursos à administração indireta; 

                                                 
33 Receita Corrente Líquida – ver nota 27. 
 34  Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, Governo de Pernambuco, p. 7. 
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propugnação da reforma administrativa, e a partir desta medida reorganizar a estrutura, os 

cargos e as gratificações, redesenhando-os na perspectiva do enxugamento. 

A meta 04 diz respeito ao incremento da arrecadação própria do Estado, cuja fonte 

importante são os recursos oriundos do Imposto sobre circulação de mercadoria e serviços - 

ICMS, correspondendo a 65% da receita própria estadual. 

Para obtenção de resultados satisfatórios o Estado se compromete, nos termos do 

contrato 007/97 STN-COAFI, a implementar projetos de modernização fazendária na área 

fiscal; racionalizar sistema de arrecadação e criar melhor fiscalização de fronteiras; reduzir 

estoque de débitos fiscais pela cobrança administrativa e judicial; ampliar articulação entre 

Poder Judiciário e Procuradoria Geral do Estado para reduzirem liminares; implementar 

programas de educação tributária; atualizar cadastro de contribuintes. Estas medidas 

representariam o incremento para a Receita Estadual de 1,5% aa, no período de vigência do 

programa. 

Tabela 5 – Meta n° 4 – Taxa mínima anual de crescimento real das 
Receitas Tributárias Próprias. 

Ano 1999 2000 2001 2002 
Executado Projetado Executado Projetado Executado Projetado Taxa mínima 

anual cresc. 
.real - 1,6% 5,5% 4,7% 6,5% 0,4% 6,7% 

Fonte: Apêndice Estatístico 2 (em anexo) constante no texto do contrato 007/97 STN-COAFI. 
 

A meta 05, que se relaciona com privatização, concessão de serviços públicos, 

Reforma Administrativa e Patrimonial, guarda relação com a meta 2, que trata do Resultado 

Primário Positivo, para cobrir compromissos com a dívida refinanciada. O calendário estadual 

de privatizações obedece ao levantamento dos ativos privatizáveis e processualmente 

disponíveis. 

         Tabela 6 – Meta n° 5– Resultado financeiro mínimo com privatizações. 

Ano 1999 2000 2001 2002 
Projetado Executado Projetado Executado Executado Projetado Resultado de 

privatizações 1438 0 0 1780 0 0 
Fonte: Apêndice Estatístico 2 (em anexo), constante no texto do contrato 007/97. 
 

 



 50

O Estado já havia alienado o Bandepe, em janeiro de 1999; aliena a carteira 

imobiliária da COHAB por R$ 181 milhões; projeta a privatização da CELPE para o ano de 

2000, ao destinar o ano de 1999 ao processo de alienação a cargo do BNDES; adquire a 

carteira imobiliária do Bandepe por R$ 215 milhões, pretendendo aliená-la por R$ 191 

milhões, conforme a lógica de privatizações brasileiras que saneia o ativo e seleciona a parte 

boa para venda e recolhe a parte "podre" para os cofres públicos. A meta 5 recolhe 

expectativa a partir das privatizações e a partir da reestruturação organizacional realizadas, em 

que propõe encolher o Estado por força da Reforma Administrativa, extinguindo órgãos, 

cargos e gratificações; transformando órgãos da administração indireta em organizações 

sociais, dentro da proposta de desestatização, expressa concretamente através desta meta e 

remetida para execução na reforma da administração pública. 

A Meta 06 refere-se aos investimentos e à sua relação com a Receita Liquida 

Real35, comprometendo-se a não ultrapassar, a cada ano, os percentuais de investimento em 

relação à sua RLR. Esta meta tenta disciplinar o uso de recursos das privatizações, para evitar 

que se tomados concentradamente possam comprometer ou deteriorar o quadro de equilíbrio 

fiscal. Esta meta de equilíbrio fiscal perpassa todas as outras, objeto final ao programa de 

ajuste fiscal. 

         Tabela 7 – Meta n° 6 –Relação máxima de despesas com investimento / RLR. 

Ano 1999 
2000 / Reajuste 

Termo Adtivo 
2001 

2002 

(projetado)

Despesa Investimento / RLR 8% 15% 16% 9% 8% 
Fonte: Apêndice Estatístico 2 (em anexo) constante no texto do contrato 007/97. 

 

O Programa de reestruturação e ajuste fiscal, alvo do contrato 007/97 

STN/COAFI, é avaliado anualmente através de sistemática de acompanhamento, verificação e 

revisão das metas, ao estilo FMI, com missões, relatórios e retaliações em caso de 

                                                 
35  Ver conceito nota 30. 
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descumprimento dos termos do contrato. 

Com o intuito de esclarecer o alcance e a repercussão das metas e ações propostas 

pelo programa de ajuste fiscal estadual, tentaremos estabelecer alguns comentários e 

preocupações à luz do Balanço Geral das Contas Estaduais, publicada oficialmente a cada 

quadrimestre pela secretaria de Fazenda do Estado. 

Sem preocupação de antecipar conclusões, trataremos de observar o 

comportamento de composição e evolução de receitas e despesas, nos anos de 1998 e 2002, 

preservando, portanto, a condição de comparação entre duas gestões governamentais. 

Dessa forma é propósito aferir esforço de mudança no sentido de alterar a herança 

de déficit fiscal, presente em todos os diagnósticos apresentados pelo atual governo, como 

justificativa para a adoção ao programa de reformas e de ajuste fiscal, bem como verificar o 

significado produzido pelo aporte de recursos proveniente da alienação da CELPE, que fora 

apresentado como importante suporte para o fomento de projetos estruturadores para o Estado 

e como instrumento de recuperação das finanças públicas com vistas ao equilíbrio fiscal. 

Assim, o que vai caracterizar mudança de comportamento estrutural das finanças 

públicas do tipo, passar de uma situação deficitária para uma situação superavitária do ponto 

de vista do programa de reestruturação e ajuste fiscal, que consigna a reforma do aparelho do 

Estado será: 

1. O equacionamento da situação da dívida pública para patamares compatíveis com a 

receita líquida real;  

2. A obtenção de resultados primários positivos, incrementando a arrecadação através 

da modernização fazendária; 

3. O contingenciamento de gastos com a rubrica pessoal em 60% (sessenta por cento) 

da RCL; 

4. A promoção da privatização de ativos patrimoniais e reforma do aparelho estatal, 
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com vistas a atender aos compromissos de pagamento da dívida pública; 

5. A adequação dos investimentos ao nível da RLR, não devendo ultrapassar os 

patamares da RLR anual. 

Analisando as informações expostas nas demonstrações contábeis do Estado de 

Pernambuco e dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e Gestão Fiscal, permite 

observar o comportamento da Receita e Despesa Estadual, nos anos de 1998 e 2002. Os dados 

relativos às receitas e despesas estaduais serão apresentados por categoria econômica e fonte 

de financiamento, na perspectiva de composição e evolução de receita e despesa estadual. 

Com relação à Receita Estadual, as Receitas Correntes analisadas a partir da 

perspectiva de composição, ou seja, da proporção de participação de cada receita do total das 

fontes de financiamento destas, as Receitas Correntes apresentam no período, um crescimento 

de 9,95%, passando de 66,41% para 76,36%. 

            Tabela 8 -  
Composição da Receita Estadual 

Período 1998-2002 
Em  R$ 1.000 

Discriminação 1998 Análise Vertical 2002 Análise Vertical 

Receita Corrente 
Tributária 
Contribuição 
Patrimonial 
Serviços 
Transf. Correntes 
Outras 
Rec.Correntes 
Receita de Capital 
Geração de Crédito 
Alienação de Bens 
Transf. de Capital 
Outras Rec. Capital 

2.986.350 
1.815.957 

303 
41.900 

1.603 
1.059.228 

67.359 
1.510.198 
1.280.009 

199.773 
30.416 

- 

66,41%
40,39%
0,01%
0,93%
0,04%

23,56%
1,50%

33,59%
28,47%
4,44%
0,68%

- 

4.466.789
2.760.044

1.005
26.706

4.264
1.550.938

123.839
1.383.094

156.343
201.600
415.398
609.753

76,38%
47,18%
0,02%
0,46%
0,07%

26,51%
2,12%

23,64%
2,67%
3,45%
7,10%

10,42%

Total 4.496.548 100,00% 5.849.890 100,00%
Fonte: Extraído Balanço Geral do Estado e dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e Gestão Fiscal, 
w.w.w.sefaz.pe.gov.Br , acesso em julho 2003. 
Análise Vertical ou de composição (AV), representa quanto cada receita ou despesa participa do total das fontes de 
financiamento ou das aplicações, sendo calculado em percentuais a cada exercício. 

 
O crescimento das receitas correntes, na perspectiva de composição pode ser 

explicado pelo esforço governamental em reduzir os gastos de um lado, e de outro contar com 
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duas motivações de elevação da fonte mais importante de receita própria, o ICMS, que quer 

seja pelo sistema de fiscalização empreendido, quer seja por efeito da elevação de tarifas 

públicas de petróleo, energia e água, apresentaram elevação de 6,79 pontos. Da integralidade 

das Receitas Correntes a arrecadação da Receita Própria representa mais de 65%, destes mais 

ou menos 90% provindo do ICMS, o restante cabendo às transferências da União, que 

aumentaram no período 2,95 pontos. Se as Receitas Correntes aumentaram, as de Capital 

diminuíram motivadas pela redução das operações de crédito; pela inexistência de novos 

ativos para alienação, tendo sido gasto no período os recursos provenientes da alienação da 

CELPE; por último, pela incapacidade do Estado em realizar convênios com a União, visando 

a execução de obras que deveriam estar sob a responsabilidade do governo federal. 

            Tabela 9 - 
Evolução da Receita Estadual entre 

os anos de 1998 e 2002  
                                                                             Em R$ 1.000 

Discriminação 1998 

A 

2002 

B 

Evolução 

C = (A/B) (00) -1 

Receita Corrente 
Tributária 
Contribuição 
Patrimonial 
Serviços 
Transf. Correntes 
Outras Rec.Correntes 
Receita de Capital 
Geração de Crédito 
Alienação de Bens 
Transf. de Capital 
Outras Rec. Capital 

2.986.350
1.815.957

303
41.900

1.603
1.059.228

67.359
1.510.198
1.280.009

199.773
30.416

- 

4.466.789
2.760.044

1.005
26.706

4.264
1.550.938

123.839
1.383.094

156.343
201.600
415.398

           609.753

49,57%
51,99%

231,57%
- 36,26%
165,98%

46,42%
83,85 %
- 8,42%

- 87,91%
0,91%

1.265,72%
- 

Total 4.496.548 5.849.890 30,10%
Fonte: Extraído Balanço Geral do Estado e dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e Gestão 
Fiscal, w.w.w.sefaz.pe.gov.br,acesso em julho 2003. 

 
Na perspectiva da evolução das receitas estaduais, a análise valoriza o sentido de 

tendência; o crescimento significativo representado pelas receitas próprias estará 

contingenciado pelo decréscimo de recursos de terceiros, de financiamentos. A Receita 
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Corrente obteve um crescimento nominal de 49,57%, porém se deflacionada pelo IGP-DI36 

apresenta uma queda de 6,06%. 

A análise da evolução das Receitas Correntes espelha de maneira mais expressiva 

o significado da redução das Receitas Patrimoniais, que por força da alienação da CELPE 

passaram a ser alimentadas pela aplicação financeira, subestimada se comparada ao 

desempenho de evolução das cotações do dólar ou da elevação de preços. À medida que os 

recursos da CELPE foram recebendo destinação de aplicação em infra-estrutura, fundo de 

pensão dos servidores estaduais e compromissos com o pagamento da dívida pública, as 

receitas patrimoniais perderam incremento. As Transferências Correntes apresentaram um 

baixo desempenho, com queda de 9,21%. Se na perspectiva de composição as Receitas 

Tributárias apresentaram bom desempenho, na perspectiva de evolução há demonstração de 

tendência de queda, com  decréscimo de 4,54%, apesar do esforço da fiscalização estadual são 

identificados alguns equívocos gerenciais, nas áreas de planejamento e execução da gestão 

fiscal; impropriedades com relação à política de inventivos fiscais e à mudança de tributação 

setorial sem a devida investigação de impacto sobre a economia estadual. 

Para completar o quadro de receitas estaduais, na perspectiva de evolução, as 

receitas de capital tiveram um crescimento nominal negativo de 8,42% devido ao decréscimo 

das operações de crédito, antes fartamente utilizadas como fonte de financiamento estadual. 

 

                                                 
36  IGP – DI – Índice Geral de Preços / Disponibilidade Interna. 
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Tabela 10 - 
Composição da Despesa Estadual 

Nos anos de 1998 e 2002 
                                                            

Discriminação 1998 
A 

Análise 

Vertical 
2002 

B 
Análise 

Vertical 

Desp. Correntes 3.106.518 61,21% 4.164.592 71,19% 
Pessoal e Encargos 1.779.856 35,07% 2.235.186 38,21% 
Transf. a Municípios 474.184 9,34% 699.459 11,96% 
Juros e Enc. Dívida 120.425 2,37% 218.568 3,74% 
Outras Desp.Correntes 732.053 14,42% 1.011.379 17,29% 
Desp. de Capital 1.968.539 38,79% 1.685.299 28,81% 
Investimentos 132.346 2,61% 942.336 16,11% 
Part.Capital de Empresas 981.174 19,33% 182.623 3,12% 
Out. Inv.Financeiras 331.047 6,52% 208.036 3,56% 
Amortização da Dívida 528.972 10,32% 331.393 5,66% 
Outras Desp. De  Capital _  _  
Reser. Contingência _  20.911 0,36% 
Total 5.075.057 100,00% 5.849.891 100,00% 
Fonte: Extraído Balanço Geral do Estado e dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e Gestão 
Fiscal, consultado pelo site: w.w.w.sefaz.pe.gov.br, julho 2003. Análise Vertical ou de composição (AV), 
representa quanto cada receita ou despesa participa do total das fontes de financiamento ou das aplicações, 
sendo calculado em percentuais a cada exercício. 

 

A análise de composição com relação às despesas estaduais revela que a 

participação  das Despesas Correntes apresentou aumento de 9,98 pontos entre os anos de 

1998 e 2002, passando sua contribuição  de 61,21% para 71,19%. A referência de 

comportamento das Despesas Correntes, na analise de composição, pode ser explicada pelo 

aumento na capacidade de prestação de serviços, bem como elevação no pagamento de juros, 

no gasto com serviços terceirizados. As Despesas de Capital, reduziram sua participação em 

9,98 pontos devidos principalmente pelo perda na participação de capital de empresas, devido 

à alienação de ações de estatais, em especial da Celpe e Compesa (parte).  

Pela análise de evolução das despesas é identificado entre os anos de 1998 e 2002, 

um crescimento nominal de 15,27%, que deflacionado pelo IGP-DI apresenta uma queda real 

de 40,36%, devido a redução gradativa das despesas de capital, à medida que os recursos da 

CELPE, sua fonte principal de recursos no Estado, foi declinando pela aplicação realizada 
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pelo Governo do Estado. A tabela 11 irá exprimir com nitidez os comentários acima e 

posteriormente apresentaremos os indicadores de Despesas Correntes e de Capital. 

 

TABELA 11 -  
Evolução da Despesa Estadual entre os 

 anos de 1998 e 2002 
R$ 1.000 

Discriminação 1998 
A 

2002 
B 

Evolução 
C = (A/B) (00) –1 

Desp. Correntes 3.106.518 4.164.592 34,06%
Pessoal e Encargos 1.779.856 2.235.186 25,58%
Transf. a Municípios 474.184 699.459 47,51%
Juros e Enc. Dívida 120.425 218.568 81,50%
Outras Desp.Correntes 732.053 1.011.379 38,16%
Desp. de Capital 1.968.539 1.685.299 - 14,39%
Investimentos 132.346 942.336 612,02%
Part.Capital de Empresas 981.174 182.623 - 81,39%
Out. Inv.Financeiras 331.047 208.036 -  37,16%
Amortização da Dívida 528.972 331.393 - 36,75%
Outras Desp. De  Capital _ _ _ 
Reser. Contingência _ 20.911 _ 
Total 5.075.057 5.849.891 15,27%
Fonte: Extraído Balanço Geral do Estado e dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e Gestão 
Fiscal, consultado pelo site: w.w.w.sefaz.pe.gov.br, julho 2003. 

 

Os indicadores de Despesa Corrente e da de capital, expressarão o resultado 

nominal e sua posterior deflação pelo IGP-DI: 

- A Despesa Corrente teve crescimento nominal de 34,06%, com queda real de 21,57%; 

- A Despesa de Pessoal teve crescimento nominal de 25,58%, com queda real de 30,05%; 

- As Transferências aos Municípios tiveram crescimento nominal de 47,51%, com queda 

real de 8,21%; 

- A Despesa com Juros e Encargos da Dívida teve crescimento nominal de 81,50%, com 

crescimento real de 25,87%; 

- As Outras Despesas Correntes tiveram crescimento nominal de 38,16%,  com queda real 

de 17,47%; 

 



 57

- As Despesas de Capital tiveram decréscimo nominal de 14,30%, com queda real de 

70,02% - amortização da dívida e das inverções financeiras; 

- Os Investimentos apresentaram crescimento nominal de 612,02%, com crescimento real 

de 556,39%. 

A avaliação preliminar que se encaminhará a seguir estará preocupada em 

responder às questões levantadas nos diversos diagnósticos e referendado pelo programa de 

reestruturação e ajuste fiscal, de que a situação econômico-financeira deficitária que 

apresentava Pernambuco deveria ser debelada a partir das diretrizes da agenda neoliberal de 

reformas, em que a privatização de ativos públicos e o ajuste fiscal seriam necessários e 

suficientes para soerguer a economia e as finanças estaduais. 

Todavia, avaliando as finanças públicas com base nos números apresentados, o 

atual governo não obteve êxito no saneamento das contas públicas, vez que o Estado não tem 

sido capaz de gerar superávits primários que viabilizem o pagamento da dívida pública, 

necessitando sistematicamente dos recursos da CELPE para esconder o desequilíbrio fiscal 

existente, na prática. 

As questões foram postas pelos números: as receitas correntes são reflexo de 

tímido crescimento da  economia estadual, apesar dos efeitos conjunturais sobre a arrecadação 

do ICMS, com elevação de preços bem acima da inflação das tarifas públicas; da política de 

incentivos fiscais sem a observância preliminar de estudos de impacto; do ineficiente combate 

à sonegação fiscal. 

É oportuno lembrar que sem combate aos sonegadores a tendência da dívida ativa 

do Estado é crescer exponencialmente; os números estaduais credenciam a afirmação quando 

em 1998 a dívida ativa era de R$ 2 bilhões, em 2002 é de R$ 5 bilhões. A outra "torneira de 

escape" de recursos, os incentivos fiscais também registram "vazamentos", que só através do 

PRODEPE – Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco a renúncia fiscal 
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dobrou entre 1999 e 2002, passando de R$ 100 milhões para R$ 205 milhões. Se analisadas a 

carteira de incentivos e benefícios na sua integralidade o nível de renúncia e evasão fiscal será 

magnificado. 

Do lado das Despesas Estaduais o esforço de arrocho ficou mesmo amarrado em 

pessoal, principal item de gasto comprimido; insuficiente para alterar o resultado final de 

déficit fiscal. Mais uma vez, a cortina de fumaça que encobriu a situação de desequilíbrio 

fiscal foi o volumoso recurso da CELPE de R$ 1.895 bilhões, se computada a receita 

financeira gerada com aplicação dos recursos em conta, que lançado o principal com receita 

de alienação e os resultados da aplicação financeira ora como receita patrimonial, ora como 

outras receitas de capital, mascaravam a real situação de desequilíbrio, desconstruindo o 

discurso apresentado nos diversos diagnósticos oficiais, e mais premente, inviabilizando o 

cumprimento de metas e ações acertadas no âmbito do programa de ajuste fiscal, que como 

foi antecipado, guarda relação de subordinação em cadeia, primeiro com o governo federal e 

finalmente com a agenda neoliberal que abonou o contrato de ajuste macroeconômico entre a 

União e o FMI. 

Em reportagem descrita no Jornal do Comércio de 05 de dezembro de 2002, em 

seu caderno de economia, apresenta o Estado, ao cabo do ano de 2002, com um déficit fiscal 

nominal de R$ 235 milhões, deixando claro que, apesar de todos os ajustes fiscais, não 

conseguiu corresponder aos compromissos assumidos pelo programa.  

Ao final da exposição do programa de ajuste fiscal e do rebatimento sobre o 

comportamento das finanças estaduais, para além dos documentos oficiais, parece plausível 

concluir que o programa extrapola o âmbito fiscal e adentra sobre a esfera do aparelho de 

Estado, direcionando a abrangência e o horizonte temporal de mudanças, que esse pretende de 

modo transverso implementar a título de reforma administrativa. 
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 A reforma da administração pública será objeto do próximo 

capítulo, a seguir,  quando analisaremos as proposições contidas no Plano 

Diretor de Reforma do Estado, elaborado pela Comissão Diretora de Reforma 

do Estado. 
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3. A REFORMA ADMINISTRATIVA – O PLANO DIRETOR DA 

REFORMA DO ESTADO EM PERNAMBUCO 

 

Este capítulo tratará da reforma do Estado com enfoque na dimensão 

administrativa, sem perder de vista a dimensão fiscal como fonte originária de mudança na 

estrutura da administração pública. A administração é compulsoriamente aprisionada pela 

visão financeirizada de ajuste fiscal, conquanto reflete indivisivelmente sua lógica de 

prioridade na restrição de gastos. A escolha governamental se realiza em detrimento do 

redesenho do aparelho estatal motivado por carências organizacionais ou demandas sociais, 

para o qual o Estado, nesta dimensão estrutural, ao menos em tese, guarda significado 

inequívoco. 

A reforma do Estado em Pernambuco se concretiza a partir da gestão 

governamental que assume o poder gerencial sobre a administração pública estadual para o 

período 1999-2002. As propostas de reforma seguem a mesma lógica de encaminhamento 

verificada no plano federal. Adequando-se ao perfil de competências locais, formulam as 

reformas de tipo estrutural com os programas de reestruturação e ajuste fiscal e de alienação 

de monopólio estatal; e as reforma de tipo constitucional, com as proposições de 

transformações nas estruturas legais e organizacionais, que irão requerer alterações na 

Constituição Estadual – traduzidas posteriormente pela EC n° 16. 

Neste sentido, e com o intuito de endereçar o processo de mudanças no Estado, o 

governo eleito instituiu os atos administrativos que consubstanciam a reforma do Estado e a 

sua implementação, iniciando pelo envio à Assembléia Legislativa Estadual da Mensagem 

005/99 de 04 de janeiro de 1999, que trata da reestruturação do aparelho de Estado. Em 

seguida, em 14 de janeiro do mesmo ano celebra contrato com o Governo Federal através da 

Secretaria do Tesouro Nacional, primeiro Termo Aditivo ao contrato 007/97, regido pela Lei 
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n° 9.496/97 e pela Resolução n° 109/95 do Senado Federal, com vistas ao reestabelecimento 

do Programa de Reestruturação e ajuste fiscal – STN-COAFI. Simultaneamente, formula sob 

a responsabilidade da Comissão Diretora de Reforma do Estado, o Plano Diretor de Reforma 

do Estado. Com suporte e em conjugação com o programa de ajuste fiscal, o governo estadual 

estabelece na mesma época, no âmbito da Secretaria da Fazenda seu Plano Estratégico que, 

concluído somente em setembro, irá implementar, controlar e avaliar o programa que visa o 

equilíbrio fiscal do Estado. 

 

3.1 – As Razões de Reforma do Aparelho Estatal. 

 

O governo eleito em outubro de 1998 com o Programa–Título "Para Mudar 

Pernambuco" se aufere crédito de representatividade e legitimidade, por ter sido eleito com 

mais de hum milhão de votos de vantagem sobre o outro candidato, seu antecessor, e por ter 

estabelecido um movimento chamado "Pernambuco Já" em que congregou ao longo de 1 ano 

aproximadamente  500 pessoas, entre técnicos, intelectuais, empresários e artistas; movimento 

este que teve por finalidade a formulação do programa de governo. 

Com o objetivo de resgatar a crença em um futuro de desenvolvimento para o 

Estado, o programa de governo buscara construir os caminhos que levassem o Estado a 

recuperar a competitividade e o bem-estar social, considerados renegados pelas últimas 

gestões governamentais em Pernambuco. 

O programa "Para mudar Pernambuco", em sua filosofia e diretrizes básicas de 

governo, anuncia como principal objetivo o incremento no desenvolvimento econômico 

estadual, com foco no emprego, na segurança e  na melhoria da qualidade de vida do povo 

pernambucano, através de uma "mudança radical na forma como Pernambuco vem sendo 

governado". Mudança que implica na "implantação de um modelo de gestão participativa, 
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com procedimentos político-administrativos que favoreçam o fortalecimento da sociedade 

civil, promovendo a mobilização de todos os agentes sociais interessados em fortalecer um 

novo padrão de desenvolvimento".37

Aportado nos diagnósticos produzidos, ao nível interno da economia estadual e ao 

nível externo da economia internacionais, sendo responsabilizados como elementos 

fundamentais para a definição  de uma estratégia de desenvolvimento, para o Estado, que 

passa a selecionar como elementos relevantes e fundadores, ciência e tecnologia e a 

qualificação dos recursos humanos. 

Dessa forma, a perspectiva governamental é trabalhar em: 

"um projeto estratégico para Pernambuco, que coloque como prioridade a educação 
e a qualificação profissional e ações estruturadoras de médio e longo prazos, 
buscando a retomada de competência técnica e política que possibilite a atração de 
aportes financeiros substantivos, públicos e privados, para investimentos em áreas 
de impacto econômico e máximo retorno social".38

 
Neste contexto, Pernambuco contará com duas agendas de desenvolvimento, a 

econômica e a social, embasadas pela "filosofia de governo de impulsionar o 

desenvolvimento sustentável do Estado, promovendo uma gestão democrática, moderna e 

participativa que garanta a inclusão social e resgate a auto-estima do pernambucano".39 A 

filosofia de governo estará embasada em diretrizes gerais que reafirmam os compromissos 

assumidos, e se traduzem: 

1. Preparação do Estado para os requisitos de um novo padrão de desenvolvimento social 

baseado, sobretudo na oferta de empregos, investimentos em recursos humanos, em infra-

estrutura, na informação, na cultura, na ciência e na tecnologia. 

2. Desenvolvimento de políticas sociais voltadas para a ampliação e diversificação das 

oportunidades de trabalho e geração de renda, como condição fundamental para a conquista 

da cidadania. 

                                                 
37 Programa de Governo para mudar Pernambuco, 1999 – 2002, síntese para discussão, p. 21. 
38 Idem, p. 21. 
39 Idem, Ibidem, p. 22. 
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3. Promoção de mecanismos de descentralização e da democracia participativa na gestão do 

Estado, ao associar a população e os municípios nas decisões e na definição das prioridades 

de governo, bem como no controle e avaliação de suas ações".40

Apesar de avaliar as variáveis restritivas em cada setor produtivo e social, as intercepta com 

as vantagens significativas para reafirmar o compromisso com o projeto de desenvolvimento 

em 15 linhas programáticas: 

1.    Formação Profissional e Emprego; 

2. Apoio à Pequena Produção; 

3. Desenvolvimento Industrial e de Serviços Modernos; 

4. Caminhos para o Desenvolvimento: Energia, Transporte, Portos e Comunicação; 

5. Enfrentamento da Exclusão Social: Criança, Adolescentes, Idosos e Portadores de 

Deficiência; 

6. Água e qualidade de vida; 

7. Universalização e Promoção da Saúde; 

8. Educação e Cidadania: Compromisso Ético com a Indução, a Diversidade e a Justiça 

Social; 

9. Segurança Pública, Justiça e Cidadania; 

10. Fortalecimento do Turismo como Indutor do Desenvolvimento; 

11. Cultura como Identidade Pernambucana; 

12. Reestruturação e Dinamização da Agropecuária; 

13. Habitação Popular e Geração de Emprego; 

14. Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia; 

15. Participação e Descentralização para uma Gestão Pública e Democrática. 

A proposição em cada linha programática de ação governamental corresponde à 

                                                 
40  Idem, Ibidem, p. 22. 
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geração de programas e ações prioritárias desenhadas de forma descentralizada 

regionalmente, incorporando na medida do possível as variáveis de educação, emprego e 

renda, e projetos estruturadores, que passarão a exigir coordenação  e articulação interna ao 

programa de desenvolvimento proposto. 

Não obstante as propostas apresentadas pretendam traduzir um novo projeto para 

Pernambuco, chama atenção em primeiro lugar, a abrangência de linhas de ação diante das 

possibilidades de exeqüibilidade frente os limites de recursos disponíveis, e frente a 

observância do caráter de prioridade que implicaria em hierarquia e seleção; em segundo 

lugar é recorrente e preocupante a ausência de referência ao contingenciamento de gastos 

formulado no âmbito do programa de ajuste fiscal e de reforma do aparelho estatal, não 

aludidas pelo programa de governo. 

Concorrente ao diagnóstico sobre a macroeconomia local e o projeto de 

desenvolvimento estadual, as "razões de reforma" do aparelho estatal estão expostas nos 

documentos oficiais que passam a regular a administração pública estadual. 

Dos documentos que estatuem a proposta de reforma no plano estadual, e que 

foram submetidos à análise e aprovação da Assembléia Legislativa aos que caberia Emenda 

Constitucional – Projeto de Lei n° 685 / 99, que trata da reestruturação organizacional do 

Poder executivo e dá outras providências – quanto no documento do Plano Diretor de 

Reforma do Estado, sob a responsabilidade da Comissão Diretora de Reforma do Estado41 41, o 

Executivo Estadual explicita que a Reforma é uma decisão de governo; avaliza a concepção 

teórica do plano, seus objetivos e diretrizes, mas reconhece que a articulação de um novo 

modelo de desenvolvimento é o grande desafio que o Estado enfrenta. 

Sem antecipar sobre em que bases conceituais de Estado deveriam se apoiar o 

                                                 
41  
41 A Comissão Diretora de Reforma do Estado – CDRE, tem por Presidente o Vice – Governador e por membros 
componentes o Secretário de Administração como Vice – Presidente; o Secretário da Fazenda o Secretário Extraordinário de 
Coordenação e o Secretário de Planejamento e o Procurador Geral do Estado, como membros. 
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desenvolvimento estadual, refere-se ao Estado de forma restrita e vaga, estando suas funções 

circunscritas à ação normativa, de caráter regulador e fiscalizador; e à ação reformulada de 

promoção de serviços públicos, como parte das políticas sociais que o Estado deve 

implementar. 

Contudo, como observa Luciano Martins, "uma reforma coerente das estruturas do 

Estado e da administração pública somente pode ser desencadeada após terem sido resolvidas 

três questões preliminares e inter-relacionadas: (i) que tipo de Estado queremos; (ii) que tipo 

de burocracia melhor o atende; (iii) que coalizão política irá apoiar a reforma".42

As observações de Martins são coincidentes com as preocupações desse trabalho, 

cujo objeto de análise e objetivos a serem comprovados sustentam a ineficácia de uma 

proposta de reforma da administração pública sem o aporte de um projeto de desenvolvimento 

para o Estado e que a este esteja consignada. 

A decisão de reformar é, portanto insuficiente. É necessário que se configure 

como exigência de um dado processo de desenvolvimento, associado a uma nova correlação 

de forças políticas e do estabelecimento do papel e função do Estado como ator de idealização 

e formulação desse projeto estadual, ainda que as transformações no âmbito nacional e 

internacional com a nova ordem financeirizada alterem ou relativizem a sua margem 

decisória. 

Nesse momento se repõe a dimensão política das reformas administrativas,que de 

acordo com Sônia Fleury":43

 "que não se restringem à dimensão técnica-administrativa, mas que se referem a um 
novo reordenamento das relações de força, decorrentes  de  alterações  provocadas  
por  mudanças  nos  contextos nacional e internacional. Trata-se de um processo de 
alteração profunda do pacto de poder de dominação, capaz  de construir as relações 
de poder baseadas em uma nova hegemonia... a compreensão do significado político 
das reformas administrativas requer o entendimento do Estado em sua dupla 
acepção, segundo Poulantzas, (em o Estado, o Poder, o Socialismo, 1980), como 
pacto do domínio político e como materialidade institucional... o entendimento do 

                                                 
42 Martins, Luciano. Reforma da administração pública, e cultura política no Brasil. Cadernos ENAP, n° 8, p. 38, 1995. 
Ademais, é interessante notar que esta é a observação subliminar de que fala o Prof. Fiori, referenciada na nota de rodapé 12. 
43 Fleury, Sônia. Reforma administrativa, uma visão crítica RAP, jul. / ago. 1999. 
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Estado em sua dupla acepção nos permite compreender que, ainda que o aparato 
material tenha como origem as relações de poder que se institucionalizaram , 
também deve ser levado em conta que nesse movimento de institucionalização é 
gerada uma nova dinâmica, própria das estruturas burocrática - administrativas". 
 

Entretanto, as relações de poder são prioritárias na medida em que delimitam o 

âmbito de atuação da esfera burocrática e sistematizam o processo de articulação entre Estado 

e Sociedade, redefinindo relações de poder e reconstruindo as estruturas institucionais que 

irão viabilizar a forma de atuação do Estado, de acordo com a proposição hegemônica.  

Na perspectiva governamental, as condições para o pacto político de 

governabilidade44 foi provisoriamente  equacionado com a democracia e a formação do pacto 

democrático que viabilizaram desde 1994 a aprovação aos ditames da agenda neoliberal, 

inicialmente no plano federal e a partir de 1999 endossada pelo governo estadual. 

Nessa perspectiva, a concepção teórica da reforma administrativa está conformada 

pelos pressupostos de crise do Estado como crise das finanças públicas, pela falência da 

administração burocrática, e em última instância do aprisionamento produzido pela 

Constituição Federal de 1988, contemplando excesso de vinculação de recursos 

orçamentários, agravando significativamente as condições de decisão governamental sobre 

prioridade de investimento econômico social. 

Esses pressupostos vão guiar a análise crítica aos modelos de administração 

patrimonialista e burocrática, como instâncias da institucionalidade já vencidas e descartadas 

da administração pública, revelando a inevitabilidade do modelo de administração gerencial e 

sua forma de operação, modeladores do "novo" aparelho do Estado. 

A análise da administração pública burocrática aparece como referência histórica, 

mas como em inatividade; a avaliação supõe sua superação no âmbito da administração 

pública estadual pela incapacidade de extirpar o patrimonialismo que sempre a vitimou, mas 

                                                 
44 Governabilidade é a capacidade política de governar,derivada da relação de legitimidade do Estadoe do seu 
governo com a sociedade,in:Bresser Pereira,Luiz Carlos.Reforma do Estado para a cidadania,ENAP/Editora 
34,p.33.  
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também porque não conseguiu implementar a burocracia profissional que anunciava. 

A administração burocrática, de inspiração Weberiana, se expressa pela 

construção do aparato institucional marcado pelo caráter racional-legal. De um lado se 

preocupa com a racionalidade, a neutralidade e a impessoalidade na formação profissional de 

quadros qualificados; de outro lado se manifesta pelos padrões organizacionais com 

excessivos aparatos de controle e rigidez de procedimentos, cuja ação última é a garantia do 

poder coercitivo, prerrogativa do Estado. 

Para efeito do diagnóstico governamental, a administração pública encontra sua 

razão de ser na auto-referência, no reforço do seu poder, em detrimento da administração 

voltada para a prestação de serviços à sociedade. 

Dessa forma, e como característica de expressão da auto-referência do aparelho 

estatal está a expansão e complexidade que vão assumindo suas estruturas, exacerbando o 

comprometimento de recursos para a sua manutenção e funcionamento. 

E na medida em que a sociedade se torna mais complexa e o Estado mais 

responsável pela prestação de serviços sociais a esta sociedade, o fazem de maneira 

insatisfatória, desnudando o caráter de auto-referência da administração burocrática, de sua 

inoperância.  

Será então, a partir do momento em que o Estado entra em crise fiscal, já premido 

pelas exigências constitucionais e pelas demandas sociais represadas, que os instrumentos de 

gestão burocrática não mais vão se coadunar com as exigências do Estado e as exigências da 

sociedade. 

As conseqüências desses dois constrangimentos, crise fiscal e enrijecimento 

burocrático, serão responsáveis pelo alto custo institucional e de governabilidade e pela baixa 

qualidade da administração pública estadual. 

A partir destas assertivas começam a surgir, sob a influência estrangeira 
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mencionada, a adesão ao modelo de administração gerencial. 

O ponto central do modelo gerencial é a busca de eficiência, que tem como 

pressuposto a reestruturação da organização do aparelho estatal. A organização burocrática é 

criticada como portadora de rigidez e demandadora de centralização, voltada para o 

cumprimento de regulamentos e procedimentos administrativos, estando a aferição de 

desempenho circunscrita à observância destes mesmos regulamentos e procedimentos 

formais. 

A administração pública gerencial, voltada para a eficiência bem ao contrário 

passa a ser dirigida por três princípios básicos: clara definição de conteúdo dos objetivos 

organizacionais; definição de responsabilidade para todos os envolvidos na gestão pública; 

valorização dos recursos públicos pela maximização da relação financeira entre gastos e 

realização das políticas públicas. Trata-se da administração por objetivos, ou por missões, 

cuja ação é definida pelas agências governamentais, e o seu desempenho é avaliado com base 

na comparação efetivada entre os resultados obtidos e os previamente determinados. 

Além da administração por objetivos, o modelo gerencial prevê a descentralização 

administrativa baseada na autonomia gerencial por administração de contrato. 

                  Contudo, enquanto essa forma descentralizada parte de objetivos previamente 

definidos pelo núcleo central de governo, parece tratar-se mais de desconcentração 

administrativa do que de descentralização de poder45. 

A implementação dessas formas de administração por objetivos ou por missão 

exigiu a introdução dos conceitos de flexibilização, planejamento estratégico e qualidade 

total, como forma de aprimoramento da dinâmica intraorganizacional de resposta à eficiência 

e eficácia, seus norteadores. 

                                                 
45 Por oportuno,é importante precisar a diferenciação entre desconcentração administrativa e descentralização de 
poder.Por desconcentração administrativa se entende a situação de transferência de atribuições institucionais sem 
correspondência de autonomia decisória.Por descentralização de poder se entende a condição de transferência 
simultânea de atribuição institucional e autonomia decisória.   
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De acordo com os ditames do modelo-padrão de reforma gerencial, a preocupação 

inserida nos novos conceitos advém da necessidade de aproximar a ação governamental das 

demandas sociais, numa perspectiva de planejamento não rígido, adaptável à 

imprevisibilidade, assegurando um horizonte temporal de longo prazo. 

A corruptela estadual de "modelo de administração pública gerencial" é proposta e 

começa a ser introduzida no plano do Executivo," pela necessidade de reduzir custos e 

aumentar a qualidade dos serviços", que é a síntese do conceito de eficiência, ou melhor, seu 

pressuposto central. 

 

 3.2 -  O Plano Diretor de Reforma Administrativa Estadual 

  

A exemplo do documento diretor produzido pelo MARE para a reforma 

administrativa no plano federal, o governo estadual da mesma forma elabora o Plano Diretor 

de Reforma do aparelho de Estado iniciando pela performance das finanças públicas, que 

passam a informar sobre os conteúdos ao nível das razões, objetivos, diretrizes, estrutura e 

condições para implementação da referida reforma. 

O quadro das finanças públicas é apresentado balizado pelos limites entre perfil 

do gasto e capacidade de investimento governamental. Neste sentido serão contabilizados de 

um lado, a relação entre arrecadação e demanda social, em que a capacidade de mobilização 

econômica guarda relevância, e de outro lado serão expostos os constrangimentos com origem 

no contingenciamento ao nível do orçamento geral da União, da recessão econômica e da 

normatização fiscal. 

Estas limitações reduzirão o nível de transferências automáticas para Pernambuco 

– referência feita ao FEF e à Lei Kandir – influenciando na queda da Receita Corrente 

Líquida, aprofundando a perspectiva de desequilíbrio fiscal, fonte primeira de preocupação 
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governamental. 

Dessa forma, a necessidade de elevação da arrecadação dependerá do crescimento 

da economia cuja capacidade de controle pela máquina estadual é bastante relativa; da 

eficiência da arrecadação e do controle da sonegação e evasão fiscal; finalmente da redução 

da participação da conta de Pessoal na Receita Corrente Líquida. 

A escolha feita pelo governo estadual residiu na redução de gastos com Pessoal no 

âmbito do Executivo, mas também através de negociação com outros Poderes; ou ainda 

através de restrições lineares, sobretudo no âmbito da administração indireta, conforme se 

verifica no texto do Programa de Ajuste fiscal, p.8: 

“Para cumprir a Meta n° 3 – Relação Despesa com Pessoal e Receita Corrente Líquida; não 
ultrapassando 60% da RCL – o Estado reduzirá os repasses para pagamento de pessoal da 
Administração Indireta em no mínimo 10% nos anos de 1999 e 2000. Tais medidas estão 
associadas à reforma do Estado e serão possíveis mediante a Reforma Administrativa levada a 
cabo pelo atual governo”. 
 
No que se refere à estrutura organizacional, o Governo Estadual pretende adotar 

uma nova estrutura, com redução do número de órgãos. Para tanto enviou à Assembléia 

Legislativo Projeto de Lei nº685/99 dispondo sobre a estrutura organizacional do Poder 

Executivo Estadual. Atualmente, o Poder Executivo compõe-se de 54 órgãos. A 

administração direta é integrada por 17 órgãos ao nível de secretarias. A administração 

indireta, contempla 37 órgãos. Para alcançar o equilíbrio fiscal, o Estado deverá perseguir a 

política de adequar a sua estrutura organizacional à nova realidade econômica, viabilizando as 

reformas que se fizerem necessárias e permitir ao Estado priorizar a atuação em atividades 

essenciais. Dessa forma, o Programa apresenta medidas a serem tomadas com vistas à reforma 

do Estado, prevendo o enxugamento de sua máquina administrativa.46

Mais adiante, como complemento à Meta n° 5 do Programa, que como foi visto na 

parte referente à crise fiscal neste texto, trata do resultado financeiro mínimo com 

                                                 
46 Programa de Reestruturação e ajuste Fiscal do Estado de Pernambuco, período 1999-2001, 14.01.99, p. 3 
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privatizações, os termos do contrato são esclarecedores e se comprometem com a execução da 

reforma do aparelho estatal, nos termos a seguir: 

“A revisão da estrutura organizacional, no âmbito da reforma administrativa e 
patrimonial, contemplando órgãos e entidades da administração direta e indireta, 
objetiva a reciclagem de ativos como fonte de financiamento para investimentos 
prioritários, devendo contribuir para aprimoramento da qualidade dos serviços 
essenciais prestados à população e, em última análise, diminuir a dependência de 
entidades da administração indireta aos recursos do Tesouro Estadual”. 
 

Outras ações ainda visando à desestatização assumem caráter de fundamental 

importância no ajuste estrutural do Estado. Neste sentido, o Poder Executivo Estadual 

encaminhou Projeto de Lei à Assembléia Legislativa47 criando o Programa Estadual de 

Desestatização, com o objetivo principal de promover extinção, fusão, alienação de empresas 

e outros ativos sob o seu controle, com vistas a gerar recursos excedentes  para o 

Estado e reduzir a participação do poder público em atividades que podem ser exploradas pela 

iniciativa privada. 

Dentre as ações que integram o Programa Estadual de Desestatização, algumas 

serão implementadas imediatamente após a promulgação da Lei. São elas: extinção da Casa 

do Estudante de Pernambuco, da Escola de Saúde Pública e da administração do Porto de 

Petrolina. Além dessas, consta do referido Projeto autorização Legislativa para promover a 

extinção, fusão ou alienação das seguintes empresas: 

- Companhia de Habitação Popular do Estado de Pernambuco - COHAB; 

- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER; 

- Empresa de Fomento de Informática do Estado de Pernambuco - FISEPE; 

- Companhia Editora de Pernambuco – CEPE; 

- Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco - LAFEPE; 

- Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA; 

- Complexo Industrial Portuário S/A – SUAPE; 

                                                                                                                                                         
 
47 Projeto de Lei nº685/99, através da mensagem 005/99 de 04.01.99,anteriormente citada. 
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- Companhia de Abastecimento e de Armazéns Gerais do Estado de Pernambuco -  

CEAGEPE; 

- Pernambuco Participações e Investimentos S/A – PERPART; 

- Terminais Rodoviários. 

O Governo Estadual instituirá a Comissão Diretora de Reforma do Estado, 

responsável pela implantação do Programa de Desestatização, devendo concluir o Plano de 

Ação até 31/05/99, onde serão detalhadas as ações necessárias, bem como definidos os 

prazos. Dessa forma, para acompanhamento das medidas elencadas nesse programa, o 

referido Plano de Ação será encaminhado à Secretaria do Tesouro Nacional até 30/06/99.48

Ainda que ao nível das metas estabelecidas pelo Programa de Reestruturação e 

Ajuste Fiscal os compromissos estaduais de ajuste fiscal se concentrem no cumprimento de 

resultados primários positivos, e para isso sejam necessários o posicionamento restritivo em 

relação ao gasto com Pessoal e reformulação do aparelho estatal, o diagnóstico das finanças 

públicas apresentado pelo Plano Diretor de Reforma credencia ênfase à questão de Pessoal. 

Do levantamento efetuado sobre o efetivo de pessoal de 100.570 civis ativos 

dependentes do Tesouro, dos quais 88.637 estão lotados nas Secretarias de Educação, Saúde e 

Polícia Militar, o comprometimento  com esse contingente é de 43,5% do total do Poder 

Executivo. Contudo, se considerados os inativos com 26,4%, os militares ativos com 11,5% e 

os de outros Poderes  com 12,1%, somados a outras vantagens com 4,4% de 

comprometimento da receita, e considerando na oportunidade uma RCL média mensal de R$ 

206,6 milhões, os gastos totais com pessoal comprometem 72,4% dessa RCL. 

Segundo a ótica apresentada pelo diagnóstico, para atingir a meta de 

comprometimento da RCL com Pessoal de 60% estabelecido pela Lei Complementar n° 96 de 

31 de maio de 1999 será necessário reduzir estes gastos em aproximadamente 10% do total 

                                                 
48 Programa de Reestruturação e ajuste Fiscal, contrato 007/97,  p. 11 – 12. 
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apresentado. 

Na tentativa de produção de perfil da força de trabalho da administração pública, 

o contingente de pessoal está referenciado pelas categorias de sexo, faixa etária, tempo de 

serviço, faixa salarial, escolaridade e número de dependentes. Apesar de ter sido ressaltado 

que dos 100.570 servidores ativos, 88.637 estão lotados nas Secretarias de Educação, Saúde e 

Polícia Militar, o diagnóstico não consegue relacionar o processo histórico de construção 

desse aparelho estatal com as contingências socioeconômicas e políticas que o justificaram. 

O quadro das finanças públicas estaduais informa sobre a necessidade de reforma do Estado e 

do aparelho de Estado e se expressarão nas chamadas "razões de reforma".  

Tomadas como propósito central de governança o restabelecimento da capacidade 

administrativa de promoção do desenvolvimento e do bem-estar social, o governo busca 

responder às exigências sociais expostas pela disputa eleitoral e constante da aprovação do 

Programa de Governo submetido à sociedade. 

Restabelecer a governança, na perspectiva do governo estadual significa ter a 

capacidade de enfrentamento de problema complexo, que compreende quatro dimensões: a 

mudança da economia, e nas questões de crise fiscal, exclusão social e obsolescência das 

práticas de governo e da administração pública. 

Ao reconhecer que a reforma do aparelho de Estado não pode atuar senão na 

última dimensão de crise, renova a crença na sua influência sistêmica sob as demais 

dimensões. Dessa forma, restabelece importância ao poder de influência do Estado sobre a 

economia, como um dos atores com determinados propósitos e estratégias; à necessidade de 

equilíbrio fiscal em vistas ao suprimento das demandas sociais e às exigências de 

investimentos em infra-estrutura física, humana e ambiental visando a competitividade 

sistêmica; à exigência de modificação do quadro de exclusão social, reconhecido seu 

agravamento até em contexto em que se observa o crescimento econômico – para tanto invoca 
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a autoridade pública para cumprimento da função do Estado no provimento do fim da 

exclusão social. 

Para o governo estadual lidar com a complexidade de problemas significará 

assumir um novo modelo de Estado – indutor, normativo e regulador – capaz de atuar de 

modo eficiente, eficaz e efetivo no quadro de um novo padrão produtivo mundial, em que o 

crescimento econômico anda de mãos dadas com a exclusão social, frustrando as velhas 

esperanças de uma relação direta e simples entre crescimento econômico e desenvolvimento 

social. No entanto, o crescimento econômico em si não resolverá automaticamente os 

problemas sociais. Ou seja, precisamos de um Estado que a par de induzir o crescimento 

econômico, atue para resolver as questões sociais, mas o faça segundo novas formas, 

normativas e reguladoras, transferindo sempre que possível a outros agentes da sociedade e do 

mercado as tarefas executivas. 

O redesenho do Estado, passará, portanto, por uma combinação entre intervenção 

do Estado e intervenção do mercado, e se resguardadas as prerrogativas de normatização e 

fiscalizações próprias ao Estado, se considera que a reforma administrativa contribuirá para a 

recuperação da capacidade de governo. 

O restabelecimento da capacidade de governo foi sinteticamente apresentado nos 

seus aspectos principais (e através de): 

• “Necessidade do ajuste fiscal, decorrente do desequilíbrio das contas públicas, 
gerado pela obsolescência do sistema tributário e pelo excessivo comprometimento 
dos recursos públicos com pessoal, custeio e dívidas, que estão limitando ou mesmo 
eliminando, a capacidade de investimento do Estado”; 
• Defasagem na quantidade e na qualidade dos serviços públicos, que não 
conseguem universalizar seu atendimento e melhorar seu padrão de qualidade, para 
acompanhar as novas exigências sociais e os processos produtivos modernos, 
resultando na redução de competitividade sistêmica do Estado e no agravamento das 
condições de vida de grande parte de sua população; 
• Inserção do país em um novo padrão produtivo mundial, com as exigências 
decorrentes para a redução do custo Brasil, e a criação de um ambiente econômico 
estável, bases para a atração de novos capitais e para um novo ciclo de 
desenvolvimento econômico sustentável; 
• Mudanças nos padrões de governo, compreendendo as mudanças nos papéis de 
um Estado empreendedor no campo econômico, para um Estado empreendedor no 
campo das políticas públicas e regulador da prestação de serviços públicos, voltado 
para a garantia de acesso universalizado aos serviços essenciais de Educação, Saúde 
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e Segurança, e indutor das condições de desenvolvimento econômico e social; 
• Controle do Estado pela sociedade, envolvendo a transparência dos processos 
decisórios e de realização dos serviços públicos, encarregados dessas prestações, a 
compromissos e avaliações por resultados obtidos".49 
 

Neste sentido, o Plano Diretor de Reforma do Estado se encarrega de construir o 

arcabouço organizacional-legal, prevendo a adoção de várias medidas para o enfrentamento e 

superação da situação de crise do Estado. 

Com relação ao ajuste fiscal o Plano Diretor encaminha a questão através do 

resgate da capacidade de governança do Estado, mediante o equilíbrio entre receita e despesa, 

apropriando a este "equilíbrio" a qualificação quanto a composição da despesa. Significa dizer 

que se tem em vista a priorização da despesa voltada para investimento nas áreas apontadas 

como prioritárias – infra-estrutura, projetos estruturadores, ciência e tecnologia e qualificação 

profissional – subtraindo-se da parcela comprometida com pessoal e custeio da máquina 

administrativa. 

Quanto ao modo de intervenção estatal a construção da proposta está voltada para 

mudança tanto nos métodos e procedimentos, quanto com relação às funções de Estado, fala-

se em nova forma de governar. Prescreve a relevância de mudanças significativas no âmbito 

dos núcleos que expressam a função de Estado, e por rebatimento visa redimensionar a 

estrutura organizacional do aparelho de Estado nas áreas consideradas não-exclusivas de 

Estado e/ou de produção de bens e serviços para o mercado. Indica para as áreas não-

exclusivas o mecanismo de publicação, com a transferência dos serviços para o setor público 

não-estatal, que é a instância em que se situam as organizações sociais e as organizações da 

sociedade civil de interesse público; e para os serviços e bens voltados para o mercado a 

indicação é transferência via privatização ou por meio de terceirização, para os casos em que 

o mercado não evidencie interesse pela apropriação prontamente consumada.50

                                                 
49 Plano Diretor de Reforma do Estado, Comissão Diretora de Reforma do Estado - CDRE, jan. 1999, p. 17.  
50 A afirmação expressa pelo Plano Diretor confirmaram o que anteriormente havia sido ajustado entre o Governo Estadual e 
o Governo federal, conforme Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, p. 12, constantes de citação anterior. 
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Com respeito ao modelo de gestão, o indicativo é o de rompimento com o 

arcabouço burocrático modelado por regras, procedimentos e controle a priori, e a instituição 

de novas práticas gerenciais, cuja inspiração está referenciada pela empresa privada. A 

perspectiva a ser perseguida pelo novo "modelo" de gestão é o estabelecimento de práticas 

gerenciais voltadas para a eficiência, a produtividade e a redução de custos, mediadas pela 

avaliação de resultados e atendimento prestativo ao cidadão-cliente, como critério definidor 

de desempenho e efetividade da ação estatal. Neste caso, a avaliação se dará através dos 

resultados obtidos, e portanto serão captados e controlados a posteriori. 

O Plano Diretor de Reforma do Estado almeja se inserir como resposta aos 

desafios expressos pela crise de Estado seguindo o diagnóstico apresentado pelo Executivo 

Estadual, e por conseguinte, supõe superar as adversidades apontadas anteriormente. Conclui 

ser a sua proposta racionalizadora, facilitadora para uma inserção proativa no mundo 

globalizado, e democratizante na medida em que propõe o controle do Estado pela sociedade. 

As assertivas relativas à participação democrática estão em grande medida 

respaldada na proposição de gestão de resultado, viabilizada pelo estabelecimento de 

indicadores e metas a serem cumpridas, através de um contrato de gestão, celebrado entre 

Estado e sociedade civil, como instrumento de parceria na prestação de serviços à sociedade. 

Consoante com a avaliação de absolescência do modelo de gestão burocrático, 

cuja referência estava ligada ao Estado centralizador e empresário anunciado acima, o 

objetivo norteador para a reforma é a transformação do Estado em duas dimensões: a de 

gestão, na mobilização das ações exclusivas, estratégicas e executivas de governo e na 

"coordenação" das políticas públicas nos âmbitos não-exclusivos de Estado; e a dimensão de 

indução, no âmbito do desenvolvimento econômico e social e na "coordenação" da construção 

de ações complementares e arranjos na forma de parcerias. 
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Visando a garantia desse que é o objetivo geral de reforma do aparelho estatal, as 

especificações pelo Executivo de alguns pontos atuarão no sentido de resguardar maior 

significação e previsão à Reforma, como se segue: 

• Recuperar a governança do Estado, reconstituindo a capacidade de administrar a 

aplicação de recursos públicos na execução dos planos de governo; 

• Reconstituir a capacidade do Estado para promover o desenvolvimento compreendendo 

crescimento econômico, desenvolvimento cultural, sustentação ambiental e bem-estar 

social por meio de uma nova configuração dos seus papéis e da realização de parcerias 

entre governo, sociedade e iniciativa privada com esses propósitos; 

• Eliminar as ações de tutela existentes em quaisquer dos níveis da administração pública, 

estimulando a criatividade e a responsabilidade no cumprimento de suas 

responsabilidades específicas e o controle social sobre elas; 

• Melhorar a qualidade e reduzir os custos dos serviços públicos ampliando a 

acessibilidade da população aos mesmos, reduzindo a participação executiva direta das 

estruturas públicas em sua produção, e delegando-a a novas instituições da sociedade; 

• Mudar o padrão da gestão pública estadual, transformando-a de uma administração 

ainda patrimonialista e burocrática para uma administração pública gerencial; 

• Conscientizar os servidores públicos do seu papel de responsáveis pelos resultados 

obtidos, ajustando os efeitos de pessoal a padrões elevados de desempenho gerencial e 

profissional, independentemente dos limites estabelecidos em Lei para os gastos 

públicos em pessoal. 51 

Como demonstração de importância dos objetivos a serem perseguidos pela 

reforma do aparelho de Estado, no sentido de equilíbrio fiscal, o governo estadual expõe a 

                                                 
51 Plano Diretor de Reforma do Estado,Comissão Diretora de Reforma do Estado-CDRE,jan.1999,p.18. 
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dinâmica do crescimento do governo52 como referência da complexidade sistêmica que 

congrega, num contexto de problematização social, a demanda de mais serviços e 

investimentos governamentais pressionando os órgãos públicos para prestar mais serviços, 

cuja ordem original de prestação de serviços já apresentara níveis baixos de produtividade. O 

déficit público é contabilizado na conta do crescimento desordenado e descontrole da 

estrutura do aparelho de administração estadual. Se do lado da despesa o crescimento da 

máquina estatal revela-se pernicioso, do lado da receita seus níveis de incremento se 

relacionam com o movimento que assume a atividade econômica, conferindo importância à 

relação entre composição/evolução dos níveis de tributos versus comportamento da atividade 

econômica. Se bem entendido, há uma correlação entre definição de tributos e expansão 

estatal, na medida em que são exercidas pressões para aumento da carga tributária que 

venham viabilizar o aumento de gastos e de ampliação do espaço estatal. 

Referenciado anteriormente, a exposição da dinâmica geradora de déficit público 

retrata o ciclo perverso em que estiveram circunscritos os governos, estadual e federal, de que 

a pressão tributária envolve quase sempre a redução da atividade econômica e se faz 

acompanhar por sonegação e evasão fiscal, "restando" aos governos a recorrência ao 

endividamento público como solução para o equilíbrio das finanças públicas – fecha-se o 

ciclo perverso, os juros com o endividamento gerarão mais déficit público, com rebatimento 

sobre a atividade econômica que se vê subtraída pela ação fragilizada do ator estatal 

responsável pela intermediação no âmbito do processo de desenvolvimento social. Forma-se 

um ambiente de restrições à apreciação governamental quando à sua ação são debitadas as 

performances que alcançarão o desenvolvimento e a atividade econômica, bem como a 

extensão e a qualidade de  oferta e prestação dos serviços e bens públicos. 

Para o executivo estadual o contexto em que se propõe a reforma, de déficit fiscal 

                                                 
52 Idem, p. 19 – 21. 
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e queda da atividade econômica e de governo, impõem atuação governamental na correção 

dos desvios do agigantamento estatal, causa última do déficit público. A partir daí, e mais 

uma vez, passam a ser afirmadas com pretensa legitimidade as iniciativas de enxugamento da 

estrutura estatal com redução nos gastos públicos, ao tempo em que se pretende que os 

resultados obtidos com as privatizações possam auferir bônus para investimentos em áreas 

prioritárias e/ou estruturadoras. A estas iniciativas são debitadas as esperanças de controle do 

déficit público – razão maior para reformar o Estado. 

Ao Estado restituído de sua prerrogativa de controle fiscal serão restabelecidas as 

condições de ação por um Estado forte, eficiente e eficaz – tripé escorregadio às exigências de 

mensuração – dimensões estas que parecem encerrar o conteúdo último explicativo de 

reforma. 

As alterações propostas na estrutura organizacional do Estado sofrem o impacto 

do diagnóstico referente ao modelo de gestão burocrática e dos objetivos que norteiam a 

reforma administrativa, visando a recuperação do equilíbrio fiscal e, secundariamente não 

obstante complementar, a realocação de funções e práticas na prestação de serviços públicos e 

na indução do desenvolvimento econômico e social. 

Como primeira imposição de reforma surge à necessidade de realização de setores 

e formas de prestação dos serviços públicos e as formas de propriedade dessas estruturas da 

administração estatal, como elementos capazes de transformar o perfil executivo do Estado. 

Como elementos essenciais e definidores desse Estado estão a crença na 

necessidade de um Estado forte nas instâncias de definição, condução e coordenação das 

políticas e estratégias públicas, ao mesmo tempo em que capaz de delegar, tanto quanto 

possível, a execução dos serviços públicos a organizações da sociedade civil voltada para o 

interesse público, ou ainda, a organizações privadas voltadas para o mercado. 

A propositura do Plano Diretor para a reforma do Estado se apóia em um modelo 
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de gestão cooperativa entre Estado – Sociedade – Mercado, que segundo o Executivo 

Estadual não significa o afastamento do Estado das suas atribuições e responsabilidades na 

garantia da prestação de serviços públicos, ao contrário, que irá oportunizar sua ação de 

controlador dos resultados contratados com os parceiros executores. 

Neste sentido o redesenho do aparelho de Estado tem em vista a distinção entre as 

funções e atividades típicas e exclusivas de Estado e as atividades e serviços que mesmo 

apresentando escopo embasado por interesse público podem ser delegados, ou  seja, são 

atividades e serviços que podem ser executados por organizações da sociedade civil, desde 

que apoiadas, supervisionadas e coordenadas pelo Estado. 

Definindo o redesenho institucional, a estratégia operacionalizadora da eficiência 

está baseada, em tese, por objetivos definidos ao nível de cada unidade administrativa; pela 

autonomia de gestão de recursos humanos, financeiros e materiais colocados à disposição de 

cada unidade para a atingimento dos objetivos acertados ou contratados; pelo controle da 

execução dos objetivos a posterior, através da avaliação de resultados; pela prática da 

competição administrativa entre as unidades internas do próprio Estado, pela descentralização 

e redução de níveis hierárquicos.  

A reforma administrativa compreende, segundo a proposta do governo estadual 

três dimensões: a dimensão cultural, baseada na mudança de valores burocráticos para 

gerenciais; na dimensão de gestão, com a flexibilização no sentido da publicização; e na 

dimensão institucional-legal, através da qual se modificam as leis e se criam ou modificam as 

instituições. 

O Plano Diretor da Reforma do Estado compatibiliza as três dimensões de 

reforma através da divisão do aparelho do Estado em setores qualificados e diferenciados, que 

prometem implementar mudanças de natureza institucional-legal, cultural e de gestão. 

O Plano Diretor define as atividades através de quatro setores: Núcleo Estratégico 
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do Estado; Atividades Exclusivas de Estado; Serviços não-exclusivos ou Competitivos e o 

último setor, Produção de Bens e Serviços para o Mercado. 

O Núcleo Estratégico corresponde ao núcleo em que as funções são indelegáveis, 

é o núcleo de governo. É o setor que define as leis, as políticas públicas e é responsável pelo 

seu cumprimento. É formado pela Governadoria, Vice-governadoria, e pelas instâncias de 

assessoramento superior das Secretarias de Estado, Tribunais Estaduais e Ministério Público. 

Neste núcleo a efetividade, no sentido da busca de excelência no plano das 

decisões e resoluções, é mais importante que a eficiência. Dessa forma esse núcleo se 

diferencia dos demais pela prioridade que apresentará para qualificação profissional e 

remuneratória, para preservação dos direitos à estabilidade e ao incremento de carreira. 

O Núcleo das Atividades Exclusivas é o setor de prestação de serviços 

indelegáveis, que só o Estado pode prestar. É onde se exerce o poder extroverso do Estado, ou 

seja, o poder de regulamentar, fiscalizar e de fomentar. Estão representados neste Setor as 

polícias, civil e militar, os órgãos de fiscalização e de regulamentação, e os órgãos 

responsáveis pelas transferências de recursos consideradas constitucionalmente – sistema 

unificado de saúde, subsídio à educação básica, etc. Dentro deste setor ocorrerá a 

flexibilização de gestão prevista pela terceira dimensão da reforma, com a criação de 

entidades descentralizadas, as chamadas agências exclusivas. Serão administradas por 

contrato de gestão, com autonomia, com controle dos objetivos exercidos a posteriori pelos 

resultados. A prioridade de gestão desse setor será a inclusão da participação da sociedade na 

formulação e avaliação das políticas públicas. 

O Núcleo dos Serviços não Exclusivos ou Competitivos é o setor onde o Estado 

atua competitivamente com o mercado. É o setor em que mesmo não havendo poder de 

Estado, este atua ou subsidia contingenciado pelos direitos civis e humanos a ele agregados, 

ou porque possuem economias externas, não podendo ser recompensadas nos mercados 
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através da cobrança de serviços. Entretanto, para este núcleo foram pensadas e aprovadas pela 

Assembléia Legislativa – Lei n° 11.743 de 20 de janeiro de 200053 - atividades 

descentralizadas, podendo ser transferidas para o setor privado, regido pelo direito privado, 

com caráter público não-estatal; são as chamadas organizações sociais. 

Ao Estado caberá a subvenção financeira a estas agências, bem como para elas 

serão transferidos os patrimônios físicos e de recursos humanos. Caberá às organizações 

sociais buscarem complementação de receita no mercado. 

O Núcleo da Produção de Bens e Serviços para o Mercado corresponde à área de 

atuação das empresas. O Estado atua neste setor quando o capital privado não tem interesse 

ou condições de investimento, ou ainda, porque se trata de atividade monopolista, e o 

mercado não exercerá o controle. Para este núcleo a reforma indica a estratégia de 

privatização das entidades, exceto em casos em que o mercado não venha mostrar interesse 

pela prestação de serviços. 

A divisão em setores, núcleos ou atividades do Estado sintetiza mudanças de 

natureza institucional-legal no nível constitucional e infraconstitucional. No plano 

constitucional as mudanças pretenderam compatibilizar o novo desenho institucional do 

Estado com a legislação de pessoal e as necessidades de contenção de gastos nesta rubrica. 

Dessa forma, e oportunamente embasadas na EC n° 19/98 de âmbito federal, a ênfase recai 

sobre as emendas constitucionais e a legislação infraconstitucional que flexibilizam o regime 

de Pessoal (o Regime Jurídico Único); à quebra da estabilidade dos servidores públicos 

atendendo aos mesmos propósitos, bem como à quebra da isonomia funcional. 

O rebatimento da conexão de dependência entre a reforma do aparelho de Estado 

e as alterações no âmbito da legislação infraconstitucional e constitucional no  plano estadual 

de proposição, estão amplamente descritos nos termos da EC n° 16 que adapta a Constituição 

                                                 
53 A Lei n.º 11.743 de 20 de janeiro de 2000, foi regulamentada através do Decreto nº 23.046 de 17 de fevereiro de 2001. 
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Estadual às modificações introduzidas pelas Emendas n°s 19 e 20 da Constituição da 

República e da outras providências, e da Lei n° 11.629 já  referenciada,ao que 

constitutivamente se perfila o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, fartamente 

analisado neste trabalho. 

Preliminarmente, algumas questões determinantes em uma reforma administrativa 

precisam ser minimamente ponderadas neste espaço: quanto ao modelo gerencial de 

administração e à crítica subjacente à burocracia, bem como quanto aos pressupostos 

implícitos e que se credita à eficiência do mercado em oposição à ineficiência do Estado. 

Com relação ao modelo gerencial em contraposição ao modelo burocrático, 

parecem encerrar duas suposições: 

• Que os controles normativos não possibilitam aos gestores executarem aquilo que eles 

sabem e podem executar; é preciso valorizar o gestor e a burocracia – caso dos núcleos 

com função de Estado, com gestão de incentivos, apesar de preservar algo do modelo 

burocrático; 

• Retirar os entraves burocráticos não é suficiente para a garantia de boa gestão porque a 

gerência pública não oferece estímulos, os estímulos são os de mercado – caso dos 

núcleos não-exclusivos, com indicação para publicização ou privatização. 

Com relação ao conceito de eficiência, como qualidade restritiva de mercado, há 

também uma suposição embutida neste conceito: não cabe ao Estado buscar competitividade; 

ao Estado se cobrará efetividade – caso do núcleo estratégico que detém poder de Estado. 

O paradigma de reforma do Estado está colocado nacionalmente, como foi 

colocado nos quatro cantos do mundo, seguindo os mesmos parâmetros, conceitos e 

determinações, todavia as respostas não têm sido uníssonas. 

A decisão por mais ou menos aritmética fiscal, mais ou menos privatização, mais 

ou menos custo social, mais ou menos flexibilização institucional e de recursos humanos, será 
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sempre em última instância uma decisão política, que pode ter maior grau de autonomia ou 

maior grau de subordinação. 

As escolhas realizadas pelos estados e sociedades vão depender da correlação de 

forças estabelecidas, com maiores ou menores estímulos para a legitimação de um pacto de 

poder. A pactuação faz parte desse jogo, é a margem de manobra de que todos dispõem, sejam 

eles médios, intermediários ou "supremos gestores". 

Para além das observações antecipadas, e conforme registrado pelo Plano Diretor 

a reforma em processo, ou a sua evolução futura de redesenho institucional, tem como diretriz 

central a concentração do Estado nas atividades estratégicas e exclusivas, e a transferência por 

delegação, através da parceria Estado-Sociedade-Mercado, das atividades e serviços a serem 

ofertados à população. 

A nova proposição para a administração pública apresenta para os núcleos das 

atividades exclusivas e não-exclusivas 54, atividades e funções distintas, que demandaram 

formas de atuação e instrumentos específicos. As atividades exclusivas estarão a cargo da 

administração direta enquanto que as atividades não-exclusivas serão repassadas ora para as 

organizações sociais ora para as empresas privadas – através de contrato de gestão e controle 

de resultados -  conforme  informa o quadro a seguir: 

                                                 
54 A classificação das atividades quanto à sua natureza exclusiva e não exclusiva de Estado devem contemplar o seguinte 
significado; as exclusivas se referem às atividades em que se exigem o poder extroverso do Estado; as não exclusivas por 
exclusão, as que não requerem  o poder coercitivo do Estado. 
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Tabela 12 – Organização e funcionamento das redes de Governo. 

EXCLUSIVAS NÃO-EXCLUSIVAS ATIVIDADES 
FUNÇÕES 
ÓRGÃOS 

Formulação 
de Políticas 

Defesa da 
Sociedade Tributação Regulação e 

Fiscalização 
Fomento e 
Produção 

Estudos e 
Informações 

Execução 
dos Serviços 

Administração 
Direta ● ● ● ● ●   
Agência 
Executiva 

 
  ● ● ●  ● 

Agência 
Regulatória    ●    
Emp.Pública e 
Econ.Mista       ● 
Organização 
Social      ● ● 
Empresa Privada       ● 
Fonte: Plano Diretor de Reforma do Estado, Governo de Pernambuco, CDRE – Comissão Diretora de Reforma do Estado, p. 
28. 
 
 

As diretrizes que orientam o redesenho organizacional e funcional da 

administração pública estadual, estão expressas pelas necessidades impostas pelo novo 

modelo de gestão, em que as atividades de planejamento, coordenação e controle da ação 

governamental nos âmbitos Estratégicos e Exclusivos deverão se submeter a rigoroso 

processo de requalificação, gerando integração sistêmica e sinergia com as outras atividades 

sob a responsabilidade da sociedade civil e do mercado, estimulando a introdução dos 

conceitos gerenciais de controle de resultados e custos, aumento da eficiência e eficácia e 

ampliação de instrumentos que favoreçam a participação e o controle da sociedade. 

O significado maior expresso ao nível das diretrizes para a reforma do aparelho do 

Estado está motivado pela necessidade de afirmação dos níveis estratégicos e exclusivos de 

governo; e pela urgência de transferência para a sociedade ou mercado dos níveis não-

exclusivos e de produção de serviços para o mercado, conquanto são buscadas formas de 

desestatização e privatização, ou quando forem impossíveis as unidades administrativas serão 

submetidas ao contrato de gestão, otimizando gastos e resultados, enxugando as estruturas. 

Transpor do nível de diretriz para o nível de gestão resulta no principal desafio 

governamental, vez que impõe um nível de interação sistêmica entre as unidades da 
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administração estadual voltado para superação das práticas burocráticas e dos níveis críticos 

de desequilíbrio financeiro e organizacional, ao tempo em que alavanca o programa de 

governo por meio das novas práticas de administração gerencial. 

Perseguir o estabelecimento das tecnologias de gestão, através do gerenciamento 

da ação governamental necessita que ao planejamento se associem a ação e o 

acompanhamento de resultados, requalificando a capacidade de governar, de assumir riscos e 

corrigir desvios em tempo real. 

Ademais, é necessário que a administração construa instrumentos permanentes de 

gestão, com ambientes de produção de informações qualificadas por indicadores que 

informem sobre a ação governamental em processo, seus planos e programas e os resultados 

obtidos, em comparação com os resultados ex-ante, confirmando os pressupostos de eficiência 

e eficácia da ação de governo. 

As tecnologias de gestão devem se preocupar com a montagem de um sistema 

institucional que articule e organize a ação de governo; defina a integração entre os níveis 

institucionais; articule as dimensões de execução, acompanhamento e avaliação nas instâncias 

exclusivas e não-exclusivas de Estado; desenvolva mecanismos de inserção da sociedade em 

instâncias e fóruns colegiados de decisão e controle gerencial.  

O sistema institucional deve (ou deveria) ser capaz de responsabilizar-se pela 

articulação da ação governamental transversalmente, do planejamento ao acompanhamento e 

do governo ao cidadão. 

Nas dimensões de transversatilidade estariam expressas e em ação conectada, os 

órgãos governamentais de natureza estratégica ou setorial-programático e as entidades de 

natureza pública, não-estatais, de representação social ou do setor privado; nesse campo de 

atuação da sociedade civil estariam compreendidas as formações de representação do tipo 

conselhos regionais, setoriais ou temáticos. 
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A forma de organização interna dependerá da estrutura organizacional que será 

estabelecida em cada órgão ou entidade ou, de acordo com os parâmetros de flexibilidade 

estabelecidas, a depender da formatação de programas e projetos, natureza de permanência, 

importância setorial, etc. 

Com relação à principal âncora da reforma administrativa, Pessoal, a proposição 

do governo estadual explicitada nas diretrizes de reforma para o setor de recursos humanos, 

consolida uma intenção de redução do quadro de servidores. 

A proposição compreende uma redistribuição de pessoal que reflita ao mesmo 

tempo a adequação ao novo formato da gestão da máquina administrativa e a exigência de 

distinção entre as atividades estratégicas, exclusivas, não-exclusivas e de serviços, no âmbito 

das instituições governamentais, descentralizadas ou mesmo privadas. 

Com o que estas distinções institucionais representam, o tratamento de pessoal 

guardará relação de reciprocidade e passará por processos de valorização de carreira, 

recapacitação e revalorização profissional e social para as categorias de servidores incluídos 

nas áreas estratégicas e exclusivas de Estado. Como categorias “mais autônomas” mas sem a 

factibilidde de sua própria construção, as agências descentralizadas próprias do núcleo não-

exclusivo, trabalharão com a proposta de flexibilização, na medida em que para estas foram 

estabelecidos os planos de Demissão Voluntária e a relação contratual Estado-Servidor será 

contingenciada pela permanência do servidor ao endosso de arrocho salarial; da fragmentação 

institucional e/ou setorial;  da inexistência de plano d carreira, etc. 

A título de reorientar o investimento em recursos humanos retirando a função de 

capacitação de cada órgão setorial e concentrando a tarefa sob a responsabilidade do Instituto 

de Recursos Humanos – IRH, a proposta estadual de reforma se desconecta da necessidade de 

realinhamento do quadro de pessoal, concentrado em certas funções e com escassez de 

pessoal em determinadas outras, dado que passa a trabalhar com contingente de pessoal em 
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volume tão grande que compromete a operacionalização de qualquer política de recursos 

humanos – o estabelecimento de uma política não pode ser um ato de vontade, pressupõe que 

procedimentos metodológicos sejam aferidos desde o planejamento até a avaliação; e a 

aferição de resultados não é uma obviedade senão algo por construir. A referência de 

mudanças no âmbito institucional-legal, destituindo o Estado da condição de garantidor do 

emprego e o transformando em fomentador e estimulador de mudanças na estrutura 

organizacional talvez respondam melhor sobre a fragilidade de ação de requalificação 

profissional. O Programa de Governo anuncia a educação e a requalificação profissional como 

elementos estruturadores e estratégicos a serem perseguidos pelos planos de ação 

governamental para “Mudar Pernambuco”. Se esta é uma meta ampla no âmbito do Programa 

de Governo, faz sentido que inicie a preocupação no espaço da administração pública, que em 

última análise responderá pela gestão de programas, planos e projetos governamentais. 

A gestão governamental que propõe e implementa a reforma do aparelho de 

Estado em Pernambuco contou com significativo índice de legitimidade conferido pelas 

eleições estaduais, ampla base de apoio parlamentar e profunda sinergia ideológica com o 

governo federal. Obteve autorização da Assembléia Estadual para reformular a estrutura 

organizacional, extinguir órgãos, cargos comissionados, fazer a reforma administrativa, 

promover a privatização do maior ativo patrimonial de Pernambuco, reestruturar o sistema de 

previdência dos servidores públicos, recontratar o programa de reestruturação e ajuste fiscal; 

todas as condições para a radicalização da reforma do Estado em Pernambuco foram 

viabilizadas pelo Poder Legislativo. 

Todavia, do ponto de vista dos resultados obtidos, quer seja para as finanças 

públicas – explicitado no capítulo 2 – quer seja pela reestruturação organizacional – periférica 

e desconectada de um projeto de Estado – quer seja pela proposição de Gestão de resultados, 

ou de eficiência – em que o complicador é a inexistência de parâmetros metodológicos – a 
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reforma do Estado, a reforma do aparelho de Estado e o Programa de Governo “Para Mudar 

Pernambuco” ficaram devendo a demonstração de mudança. 

O governo estadual modifica o conjuntural e mantém inalterado o essencial; altera 

mecanismos e instrumentos ao nível dos meios e desmobiliza a discussão ao nível das 

finalidades – se há mudanças ficam no limite da modernização administrativa, distante de 

uma perspectiva de reforma que impunha significado democrático ampliado. 

 Destitui-se a política e a administração e habilita-se a idolatria financeira. 
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4. CONCLUSÃO 

 

A reforma administrativa apresentada pelo governo estadual, como proposição da 

gestão governamental que exercia o Poder Executivo no período de 1999 a 2002, esteve 

fortemente contaminada pela argumentação dos constrangimentos gerados pela crise fiscal, de 

âmbito nacional, e de movimentos de globalização e expansão do sistema capitalista, estes 

últimos de âmbito internacional. 

A exemplo do Governo Federal, Pernambuco embarcou nos mesmos pressupostos 

de resolução para saída da crise fiscal e inserção na economia internacionalizada, ou seja, na 

contratação de bens públicos e redesenho do aparelho estatal. 

Como primeiro passo, o governo de Pernambuco reeditou – o já existente e em 

curso – programa de reestruturação e ajuste fiscal, contrato nº 007/97 STN-COAFI, celebrado 

entre o Estado de Pernambuco e a Secretaria do Tesouro Nacional – STN. 

O segundo passo, a privatização de bens públicos, seguindo a lógica do contestado 

programa nacional de privatização55, o governo estadual investiu na alienação de seu maior 

patrimônio público, a Companhia de Eletricidade de Pernambuco, sem contabilizar o aspecto 

de relativo alívio financeiro momentâneo, dado que com a alienação do ativo patrimonial não 

foram alterados os mecanismos de sustentação da estabilização monetária, que apresenta a 

verdadeira sangria para os cofres estaduais. 

O terceiro passo, o redesenho do aparelho estatal, como já foi fartamente 

demonstrado, está consignado ao programa de reestruturação e ajuste fiscal. 

Na verdade, as conclusões a que se chega ao final desse exame sobre o processo 

de reforma da administração pública no período 1995-2002, podem ser observados por dois 

eixos de análise: fiscal e administrativo. 

                                                 
55 Biondi, Aloysio. O Brasil privatizado, um balanço do desmonte do Estado, Editora Fundação Perseu Abramo, 
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No âmbito fiscal, como primeira observação, o programa de reestruturação e 

ajuste fiscal, por ter uma finalidade específica, ainda que inclua, selecione e antecipe o novo 

desenho organizacional a ser seguido pelo aparelho estatal, o faz de maneira restritiva, sem 

embasamento analítico de maior complexidade, que informe a que Estado se quer alcançar. 

Como segunda observação, o programa-âncora da reforma administrativa, o programa de 

reestruturação e ajuste fiscal não conseguiu corresponder aos compromissos assumidos pelo 

programa, com resultado de equilíbrio fiscal, chegando o Estado ao cabo do ano de 2002 com 

déficit fiscal nominal de R$ 235 milhões56. 

Se do ponto de vista fiscal os resultados não produziram os efeitos esperados, do 

ponto de vista do eixo administrativo as respostas não foram diferentes. 

Em primeiro lugar, a reforma administrativa apresentada pelo governo estadual 

não retratou comparabilidade com um redesenho de Estado desejado com perspectiva de 

médio e longo prazo como requisito de um processo de planejamento estadual. Neste sentido, 

temos como segunda dimensão de observação o caráter de improvisação da reforma 

administrativa, que mais se reporta aos meios que as finalidades, ao cuidar dos formatos, 

mecanismos e instrumentos organizacionais em lugar de preocupar-se com as dimensões e 

necessidades de um aparelho estatal que viesse a responder às funções de promoção do 

desenvolvimento sustentável e autônomo, de defesa da autonomia propositiva, da construção 

da comunidade social por oposição à exclusão, de um Estado com justiça social. 

Em Pernambuco, a proposta de reforma administrativa não foi antecedida por 

debate, a discussão temática ficou restrita à elite acadêmica e política, ao noticiário veiculado 

pela mídia, de forma pouco analítica. 

É condição fundamental ao processo de formulação e implementação de reforma 

que os servidores e a sociedade através das suas representações participem desde o início da 

                                                                                                                                                         
9ª reimpressão, jan.2001. 
56 Jornal do Commércio, cad. Economia, 05 de dezembro de 2002. 
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avaliação do modelo que se quer implantar, a partir da análise da burocracia existente. É 

relevante a ponderação sobre a repercussão social de um projeto dessa envergadura; seu custo 

e financiamento quem paga e quanto custará. Devem ser passados em observação as práticas 

profissionais, a definição de responsabilidade, a omissão de princípio ético na gestão pública. 

Mudar uma cultura administrativa requer compreensão e participação no processo; 

avaliação das condições de resposta às demandas da sociedade. 

O significado de flexibilizar e reduzir o Estado na proposta da reforma estadual 

parecem se expressar através de duas concepções que se conjugam: 

1 – A perspectiva de escolha de flexibilização da administração pública e redução do aparelho 

estatal resultaria no fortalecimento da sociedade civil, e que esta, munida de autonomia e 

liberdade para atuação em mercado, faria de forma mais eficiente e a um custo bem menor. 

Nesta perspectiva a sociedade fica reduzida à expressão de mercado, como conjunto de 

indivíduos mediados pela relação de troca que realizam, regulados pela capacidade de 

pactuação que conseguirem estabelecer. 

2 – A convicção neoliberal de que com a redução do Estado se alcançará a despolitização da 

própria política, pelo esvaziamento da noção de Estado enquanto espaço de explicitação da 

política. 

Quanto à primeira concepção, se por um lado considera a sociedade como versão 

de mercado, sem contemplar a sociedade enquanto universo em dimensão múltipla de 

significados sociais e culturais, para além da dimensão fiscal-financeira; por outro lado a 

sociedade não é algo homogêneo, apresenta indivíduos com poderes de representação política 

diferenciados.  Se forem desiguais, os tratamentos não podem ser concebidos como se iguais 

fossem os indivíduos numa dada sociedade, sobretudo num Estado da região Nordeste, com 

maior razão dada a característica da desigualdade  regional e social frente à nação. 
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Com relação à segunda concepção, a noção mínima de Estado admite que a 

dimensão pública é a dimensão própria do mercado. Neste caso, as finanças públicas 

sobredeterminaria a administração e a política, na medida em que as relações financeiras 

foram apresentadas como a essência das relações sociais. 

O Estado, enquanto construção realizada coletivamente pela sociedade, movida 

por princípios de justiça, é necessariamente expressão dessa coletividade social. 

Por conseguinte, se existem reformas a serem feitas neste Estado coletivamente 

construído, e é sabido que há, terão que ser pensadas na perspectiva múltipla da dimensão 

social, como resposta à diversidade e desigualdade regional e social. 

As reformas do aparelho do estado deveriam contribuir para tornar mais eficiente, 

mais eficaz e mais efetivo o exercício da função pública, que poderá ser feita pela sociedade 

desde que sejam respeitados os critérios de impessoalidade, e que sejam dados instrumentos 

de igualdade à sociedade, na disputa pela administração do espaço público. 

A partir da reforma, a proposta estadual não anuncia a perspectiva de 

democratização do espaço público. A situação do déficit público se mantém, e o Estado, 

apesar de ter recorrido à Secretaria do Tesouro Nacional, com solicitação de manutenção de 

empréstimo com vistas ao fechamento das contas do balanço de pagamentos e das dívidas, 

não conseguiu apresentar resultados positivos do ponto de vista do equilíbrio fiscal. 

Paradoxalmente, aliás, em se falando de reestruturação e reajustes fiscais, as 

circunstâncias de condicionalidade dos contratos em programas de ajustamento fiscal são 

conhecidas de todos – recessão e subordinação. 

Se até o momento as políticas sociais aconteceram dentro do limite estreito “de 

manutenção do mínimo”, com a possibilidade de recessão a perspectiva é a de que a aplicação 

de recursos nas áreas sociais apresente menores níveis de aplicação, em relação ao que já 

verifica. 
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E o atual governo, reeleito em 2002 com mais de 60% dos votos válidos, contando 

com uma composição de apoio parlamentar na Assembléia Legislativa ampla, não parece 

cogitar em mudar sua aposta no modelo neoliberal de ajuste macroeconômico, mesmo que 

sejam evidentes os desequilíbrios apresentados até o presente. 

Com o governo reafirmando seus propósitos de enfrentamento da crise fiscal pelo 

modelo neoliberal, o que se pode esperar é mais privatização e mais flexibilização, em todos 

os níveis;  mais serviços sociais oligarquizados e menos políticas públicas. 

O que se verá é um Estado Solitário e Subordinado, que não enfatiza  a 

democratização e a republicanização. 

 

 

 



 95

5.  BIBLIOGRAFIA 
 
 
 
ABRÚCIO, Fernando Luiz. Os barões da federação, os governadores e a redemocratização 
brasileira. Hucitec, 1998. 
 
ABRUCIO,Fernando Luiz.O impacto do modelo gerencial na administração pública: um 
breve estudo sobre a experiência internacional recente,Cadernos ENAP,Brasília,mai.96,p10-
28. 
 
BIONDI,Aloysio. O Brasil privatizado, um balanço do desmonte do Estado .Editora Perseu 
Abramo, 9ª reimpressão,jan.2001. 
 
BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Crise econômica e reforma do Estado no Brasil, mimeo. 
s/d. 
 
BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do estado para Cidadania – A reforma 
gerencial brasileira na perspectiva internacional, ENAP / Editora 34, 1998. 
 
BRESSER PEREIRA,Luiz Carlos.Cidadania e res publica: a emergência dos direitos 
republicanos.R.Dir.Adm.,Rio de Janeiro,208:147-181,abr./jun.1997. 
 
CARNOY, Martin. Estado e teoria política. Papirus, 1990. 
 
CHESNAIS, François. A mundialização do capital. Xania Editora, 1996. 
 
FLEURY, Sônia. Reforma administrativa, uma visão crítica, Revista de Administração 
Pública – RAP, jul / ago 1999. 
 
FIORI, José Luis,. Em busca do dissenso perdido. Ensaios críticos sobre a festejada crise do 
Estado, Insight Editorial, 1995. 
 
JC, Jornal do Commércio, Economia, p. 4 , 16.02.2003. 
 
Lei n.º 11.743 de 20 de janeiro de 2000, foi regulamentada através do Decreto n.º 23.046 de 
17 de fevereiro de 2001. 
 
MARTINS, Luciano. Reforma da administração pública, e cultura política no Brasil. 
Cadernos ENAP, n° 8, 1995. 
 
MARTINS, Luciano. O Estado capitalista e a burocracia no Brasil pós – 64, Paz e Terra, 2ª 
Edição., 1985. 
 
NOGUEIRA BATISTA, Paulo. O consenso de Washington,a visão neoliberal dos problemas 
latinoamericanos.Cadernos dívida externa nº6,PEDEX,3ª edição,1995. 
 
O`DONNELL, Guilhermo. Sobre o estado, a democratização e alguns problemas conceituais, 
novos estudos CEBRAP, nº 36, 1993. 
 

 



 96

OFFE, Claus. Contradicciones en el Estado del Bienestar. Alianza Editorial, Madrid, 1990. 
 
OLIVEIRA, Juarez de. & OLIVEIRA, Ana Cláudia F. Constituição Federal de 1988. 
Atualizada até EC. 19/98, 2ª ed, Editora Oliveira Mendes, 1998 
 
Plano Diretor de Reforma do Estado, Comissão Diretora de Reforma do Estado - CDRE, jan / 
1999. 
 
Programa de Governo para mudar Pernambuco, 1999 – 2002, síntese para discussão. s/d. 
 
PROMOFAZ, Programa de Modernização da Administração Fazendária, Governo do Estado 
de Pernambuco, Secretaria da Fazenda, mimeo., s/d. 
 
Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de Pernambuco, Período 1999 – 2001. 
 
Projeto de Lei n.º 685/99, mensagem 005/00 de 04.01.99. 
 
VERGARA, Sylvia Constant.Projetos e relatórios de pesquisa em administração.Editora 
Atlas, 3ª edição, 2000.  
 
WILLIAMSON, John. The Washington Consensus reivisided. In: Emmerij, Louis (ed.). 
Economic and Social development int the XXI century , IADB/John Hopkins University 
press, Washington D.C 1997. 
 
Internet:  
 
A Estrutura Organizacional do Poder Executivo do Estado de Pernambuco, Lei nº 
11.743, 1999. Disponível em: <http://www.legis.alepe.pe. gov.br>. 
Acesso em: 6.jul.2003. 
 
BALANÇO GERAL DO ESTADO, Relatórios Resumidos para cumprimento da Lei de 
Responsabilidade Fiscal LRF, 1999 / 2002. Disponível em: <http://www.sefaz.pe.gov.br>. 
Acesso em: 3.jul.2003. 
 
 

 


	PERNAMBUCO 1999 – 2002
	TERESA MARIA TIGRE HOLANDA CAVALCANTI
	Recife, Outubro de 2003


	PERNAMBUCO 1999 – 2002
	TERESA MARIA TIGRE HOLANDA CAVALCANTI
	Tabela 08 - Composição da Receita Estadual nos anos de 1998 e 2002
	Tabela 09 - Evolução da Receita Estadual entre os anos de 1998 e 2002 
	            Tabela 8 - 


	Receita Corrente
	Receita de Capital
	            Tabela 9 -
	Receita Corrente
	Receita de Capital
	Composição da Despesa Estadual
	Nos anos de 1998 e 2002




	Desp. Correntes
	Desp. de Capital
	Reser. Contingência

	Desp. Correntes
	Desp. de Capital
	Reser. Contingência


