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Introdução

Nas últimas décadas a política de saúde no Brasil
vem passando por uma série de mudanças jurídicas,
institucionais, gerenciais e organizacionais, cujo
ponto de partida foi o reconhecimento da saúde
como direito de todos e dever do Estado. De fato,
a conjuntura política de transição para a democracia
favoreceu a conformação de um movimento pela
Reforma Sanitária Brasileira1, iniciado por uma
comunidade de especialistas e ampliado com o
envolvimento de diversas outras forças sociais.

A Reforma Sanitária partiu de uma crítica ao
modelo assistencial então vigente, baseado no
paradigma clínico, individualista e nas práticas
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curativista e hospitalocêntrica. Tornou-se um amplo movi-
mento político pela democratização da saúde, expressa na
proposta de universalização do acesso aos serviços de saúde
(ESCOREL, 1987, PAIM, 1992). O desenvolvimento dessa
Reforma implicou a incorporação do direito à saúde na
Constituição Federal de 1988, tornando-o universal e não mais
restrito aos trabalhadores do mercado formal. Além disso, a
aprovação da legislação orgânica do SUS (leis 8.080 de 19/09/
1990 e 8.142 de 28/12/1990) vem respaldando um processo de
mudança na gestão e na organização dos serviços públicos de
saúde, através da municipalização da saúde (NOB 93 e NOB
96) e da reorganização do modelo assistencial, com ênfase na
atenção básica (PACS/PSF).

A trajetória político-institucional de construção do Sistema
Único de Saúde (SUS) tem assumido ritmos e formas
diferenciadas em cada unidade da Federação, em decorrência
da correlação de forças de cada conjuntura, constatando-se
avanços e dificuldades na operacionalização dos seus princípios
e diretrizes. A implementação da política de descentralização
do SUS, em particular, tem sido objeto de vários estudos que
apontam os obstáculos e resistências à mudança na gestão, no
financiamento e organização do sistema (MOLESINI, 1999,
GUIMARÃES, 2000).

Uma das questões centrais do debate na área da saúde diz
respeito à implantação de novas formas de gestão do sistema e
de gerência das unidades de prestação de serviços. Nesse
sentido, o termo “gestão” é aplicado ao processo de condução
político-administrativa do sistema de saúde nos vários níveis
de governo, processo fundamentado nos princípios de
descentralização e democratização, os quais se traduziram, no
âmbito do SUS, na “municipalização” dos serviços e na
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implementação das instâncias de “gestão participativa” no
âmbito federal, estadual e municipal.  O termo “gerência”, por
sua vez, vem sendo utilizado para designar o processo de direção
e coordenação de unidades e programas de prestação de
serviços, no âmbito operacional do sistema de saúde,
representando uma certa atualização da noção mais antiga de
administração de serviços de saúde que tenta incorporar a
dimensão política presente em cada processo decisório, mesmo
ao nível micro, seja de sistemas locais de saúde seja de unidades
hospitalares e ambulatoriais (BRASIL, 1997a).

O debate em torno das alternativas de gestão e de gerência no
âmbito do setor saúde tem sido um dos eixos do processo de
reforma inaugurado nos anos 80, constituindo-se um espaço
de difusão de propostas elaboradas no seio de agências
internacionais, como foi o caso do “planejamento estratégico”
e da “administração estratégica” de sistemas locais de saúde
difundidas, respectivamente, nos anos 70 e 80 do século
passado. (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA
SALUD, 1992) No contexto inaugurado com a ascensão do
ideário neoliberal nos anos 90, ganharam importância no debate
internacional e nacional, os princípios e as propostas oriundas
do Novo Gerencialismo Público, assumido como base
doutrinária da proposta do Ministério da Administração e
Reforma do Estado (MARE) e do Plano Diretor da Reforma
do Aparelho do Estado2 (BRASIL, 1995).

Essa Reforma trouxe novas orientações estratégicas para a
administração pública, entre as quais, a possibilidade de
introdução de “inovações” gerenciais nas organizações de saúde.
De fato, no contexto heterogêneo de implementação do SUS,
várias experiências de mudanças nas formas de gestão de
organizações de saúde foram introduzidas, apresentando-se
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como alternativas diante de problemas relacionados com a baixa
eficiência, produtividade e qualidade dos serviços públicos do
setor. Originária do conjunto de propostas elaboradas nesse
sentido (BRASIL, 1995), encontra-se a criação das agências
executivas e reguladoras, como é o caso da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA) e da Agência Nacional de
Saúde (ANS).

Nesse capítulo, revisa-se os fundamentos conceituais da
Reforma Gerencial do Estado, sua tradução no contexto
brasileiro e os desdobramentos desse processo no âmbito do
sistema público de saúde, particularmente na área de vigilância
sanitária.

A reforma do estado
na perspectiva gerencialista

Nos últimos 20 anos muitos países desencadearam processos
de revisão do papel desempenhado pelo Estado como indutor
do desenvolvimento econômico e prestador de serviços sociais,
em um esforço de adaptação ao processo de globalização da
economia. Com isso, têm adotado políticas de ajuste fiscal e
processos de reforma da administração pública, fundamentados
em um conjunto de propostas oriundas do chamado novo
gerencialismo público (SOUZA; CARVALHO, 1999).

Os esforços no sentido de elevar a performance no serviço
público, combinando ajuste fiscal e mudança institucional, foram
concretizados a partir de programas de reforma como aqueles
ocorridos na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, que se
tornaram paradigmáticos. Na Grã-Bretanha, país pioneiro na
primeira onda das reformas, o programa Next Steps (próximos
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passos) contemplou melhoria do modelo de gestão pública,
redução dos custos através da reorganização das funções
públicas, cortes nas despesas com pessoal [downsizing], melhoria
da capacidade de gestão e utilização dos mecanismos de
mercado. Foram criadas agências descentralizadas (PBOs-
performance-based organization), com o objetivo de prestar serviços
públicos com autonomia de gestão, orientados pela performance
e regulados por resultados performance agreement (REZENDE,
2004, PINTO, 2004). As características do processo de mudanças
ocorridas no setor público desse país ajudam a compreender as
mudanças na administração pública de outros países.

No conjunto de países em desenvolvimento, os da América
Latina têm se constituído no principal laboratório das reformas
gerencialistas nos últimos anos. O Chile foi o cenário inicial
de implementação das privatizações de empresas públicas,
embora não tenha repassado a particulares sua principal riqueza,
a extração do cobre, desde antes controlada por empresas
internacionais. Na Argentina, a privatização ocorreu de forma
ainda mais radical e rápida que no Chile. Várias empresas
estatais, a exemplo da estatal do petróleo Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (YPF), a Companhia Nacional de
Telecomunicações, a Companhia Aérea Nacional, além de
companhias de energia, gás, aço e petroquímica foram
privatizadas. O processo de descentralização envolveu a saúde
e a educação, tendo sido transferidos aos municípios vários
programas nacionais e mais de 200 mil servidores federais
(FERREIRA, 1997).

Em suma, a revisão do processo de formulação e implementação
das reformas gerencialistas no mundo revela a inexistência de
um padrão seguido uniformemente pelos países. A identi-
ficação das especificidades de cada país aponta a dinâmica dos
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atores políticos envolvidos no processo de incorporação destas
propostas na agenda pública. As características do processo de
mudanças ocorridas no setor público dos países mencionados
ajudam a compreender as mudanças na administração pública
de outros países, a exemplo da proposta de administração
gerencial contida no Plano Diretor da Reforma do Estado
(BRASIL, 1995).

Reforma gerencialista no Brasil:
Propostas e políticas

A primeira onda de reforma gerencialista ocorreu no Governo
Collor de Melo, e manteve-se com Fernando Henrique
Cardoso, no primeiro e segundo mandatos. Os temas que
fazem parte da agenda política da Reforma incluíram: a) ajuste
fiscal, com redução do gasto público; b) reformas econômicas
orientadas para o mercado, com ênfase na privatização de
empresas estatais; c) reforma da previdência social; d) reforma
do aparelho do Estado e maior capacidade de governo ou
governança3 (CARDOSO 1998, BRESSSER-PEREIRA; GRAU,
1999, BRESSER-PEREIRA).

A interrupção da gestão do presidente Collor e sua substituição
por Itamar Franco criaram as condições políticas para a
formulação do “Plano Real”, cuja implementação gerou efeitos
de longo prazo tanto na política quanto nas correntes de todas
as políticas, na medida em que estabeleceu o controle da inflação
e promoveu uma certa estabilidade monetária no país.

A coordenação do processo de formulação e implementação
do Plano Real por Fernando Henrique Cardoso, então Ministro
da Fazenda, contribuiu para legitimar sua candidatura à
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presidência da República, com um projeto de governo cuja
agenda contemplava a incorporação das reformas gerencialistas.
De fato, durante o primeiro mandato de Fernando Henrique
Cardoso (1995-1998) o Brasil se constituiu em ponto de
referência na América Latina, por suas iniciativas de reformar
a estrutura e a organização do Executivo (GAETANI, 2000).

Em 1995, foi criado o Ministério da Administração e Reforma
do Estado (MARE), especificamente responsável pela
elaboração da proposta de Reforma. Seu titular, Luiz Carlos
Bresser Pereira, estava afinado com o pensamento crítico
internacional na área de administração pública. Aliado político
de Fernando Henrique Cardoso de longa data, Bresser teve
plena liberdade para montar sua equipe ministerial, o que lhe
permitiu a formulação de uma proposta inovadora cujos
aspectos principais foram:

a) redefinição do papel do Estado do ponto de vista da sua
intervenção no processo de desenvolvimento econômico
e social, discutindo-se especificamente as funções de
financiamento, produção/provisão de bens e serviços
e/ou regulação das relações entre entidades financiadoras,
provedoras e consumidores/usuários;

b) redefinição da estrutura organizacional do Estado, a
partir da distinção entre três possibilidades de
combinação entre propriedade e gestão das empresas
ou unidades de prestação de serviços públicos, quais
sejam: as organizações estatais (propriedade, financia-
mento e gestão exercida pelo Estado), as privadas e as
“publicizadas” (propriedade estatal, financiamento
estatal ou misto, e gestão “publicizada”, isto é, exercida
por entidades privadas de interesse público);

Vigilância sanitária_Saladeaula.pmd 18/12/2009, 11:01177



178   Reforma gerencialista e mudança na gestão...

c) redefinição dos métodos, técnicas e instrumentos de
gestão administrativa, tais como: crítica à administração
burocrática; incorporação de mecanismos derivados da
administração de empresas, propondo-se uma “admi-
nistração pública gerencial” centrada em controle de
resultados; busca de eficiência e efetividade dos serviços;
e flexibilização das formas de contratação e remuneração
dos servidores.

Vários autores têm se debruçado sobre a análise dessa proposta,
levantando questionamentos acerca de suas bases conceituais e
perspectivas políticas. Em primeiro lugar, discute-se a proposta
de redefinição do papel do Estado e suas implicações no que
diz respeito à distinção entre funções e competências
“exclusivas” e “não exclusivas”. Segundo a proposta do MARE,
entre as primeiras coloca-se a segurança e manutenção da ordem
externa e interna (função exclusiva) e as segundas incluem a
provisão de bens e serviços de consumo coletivo (como serviços
de saúde, por exemplo). Questiona-se, portanto, até que ponto
o Estado deve se responsabilizar pelo financiamento e provisão
ou regulação da produção desses bens e serviços ou se deve
transferir a responsabilidade ao setor privado e organizações
não governamentais, também chamado Terceiro Setor
(DUPAS, 1998).

A expressão desses questionamentos no âmbito político-
institucional remete a propostas de diferenciação entre
instituições, agências e órgãos “estatais”, “privados” e “públicos”,
o que implica uma profunda revisão das normas e procedimentos
administrativos, estabelecendo-se as bases para a experimentação
de novas formas de organização e gestão, a exemplo das chamadas
agências executivas4 e organizações sociais5 (MELO, 1996,
BRESSER-PEREIRA; GRAU, 1999).
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Finalmente, a redefinição da gestão administrativa na esfera
pública implica a incorporação de métodos, técnicas e
instrumentos desenvolvidos na administração de empresas,
absorvendo-se princípios, noções e procedimentos voltados à
busca de eficiência (racionalização de custos e aumento da
produtividade), e qualidade não só em sua expressão técnico-
científica, senão que incorporando a busca de satisfação do
cliente/usuário (KETTL, 1998). Mais recentemente, verifica-
se uma ampliação do debate com a incorporação de questões
como accountability6, transparência, participação política e
equidade, anteriormente (anos 1980) ausentes do assim
chamado modelo gerencial (ABRUCIO, 1998).

No que diz respeito à redefinição das políticas sociais, as
propostas de Reforma do Estado, de um modo geral, articulam-
se às que vêm sendo elaboradas por organismos internacionais
de financiamento e cooperação técnica e surgem na esteira da
crise e reorientação do Welfare state7 nos países centrais (FIORI,
1997). Os princípios e diretrizes gerais nos quais se apóiam as
propostas de reorientação das políticas, estratégias e programas
de ação na área social têm como eixo principal a busca de
sustentabilidade financeira, sem que se perca a capacidade de
resposta a problemas que podem vir a comprometer as bases
de sustentação política dos governos que estão promovendo o
chamado ajuste estrutural ao processo de globalização
(DRAIBE, 1993).

Por outro lado, estas propostas são caudatárias do debate em
torno da elevação da capacidade de governo, denominada, em
vários textos, como condições de governança, que implicam a
expansão da capacidade de comando e de implementação de
políticas por parte do Estado. Em outras palavras, a capacidade
de desenvolver estratégias políticas para “[...] conduzir acordos
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e alianças, articulando arenas de negociação às instituições
estatais” (TEIXEIRA; PINTO, 2000).

O “tom” que tais propostas adquiriram no discurso do ministro
Bresser Pereira, entretanto, enfatiza o caráter social-
democrático no processo de promoção da “administração
pública gerencial”8 no Estado brasileiro. Considerando a
evolução da agenda política do Estado brasileiro nos últimos
15 anos, pode-se identificar a incorporação de alguns aspectos
que em cada conjuntura balizaram as políticas públicas e
focalizaram um resultado, conforme mapeado por Melo (1996),
no Quadro1 .

Governo Princípio organizador Efeito esperado das políticas
das políticas públicas

Nova
República Reformismo social-democrata: Redesenhar políticas

universalismo, descentralização, tornando-as mais eficientes,
transparência. democráticas e redistributivas.

Ênfase no modus operandi das
políticas; eliminação do
Mistargeting9.

Collor Cesarismo reformista; reformas Reestruturação ad hoc e pouco
como imperativos consistente das políticas;
de”governabilidade”. focalização, seletividade e

redefinição do mix público/
privado das políticas.

Governo
FHC Instituir a Boa Governança; Focalização, seletividade e

ação pública como fixação redefinição do mix público/
de regras do jogo estáveis e privado das políticas; restaurar
universalistas; primado de as bases fiscais das políticas;
pobreza absoluta sobre a políticas compensatórias dos
desigualdade no debate público. custos sociais da estabilização.

Quadro 1: Evolução da Agenda Pública Brasileira

Fonte: Melo (1996, p. 12)
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Reforma sanitária e reforma
do estado no Brasil

A proposta de Reforma Sanitária emergiu do debate sobre a
crise do Estado que caracterizava o cenário político brasileiro
dos anos 1970 e tomava como eixo a discussão sobre democracia.
O discurso da Reforma contemplava, de um lado, a formulação
de uma “imagem-objetivo10” que coincidia com a experiência
social-democrata do Estado de Bem-estar dos países europeus,
especialmente os escandinavos (Suécia, Noruega, Dinamarca) e,
do outro, a proposta de democratização das relações sociais em
uma perspectiva socialista, formulada por intelectuais vinculados
ao Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES). A primeira
vertente tinha como eixo a proposta de criação do Sistema Único
de Saúde, enquanto a segunda não se esgotava na reforma do
sistema de saúde, apontando para objetivos mais amplos que
incluíam a formação de uma “consciência sanitária”11, ponto de
partida para uma ação política transformadora.

Importante constatar que, na segunda metade dos anos 1980, o
discurso dominante passou a privilegiar aspectos jurídico-
políticos e político-institucionais da proposta de Reforma
Sanitária Brasileira (RSB), através da ênfase na conquista do
direito à saúde e da formulação e aprovação, na legislação,
(BRASIL, 1990b, 1990a), dos princípios e diretrizes do Sistema
Único de Saúde. Da proposta radical de “democratização da
saúde” como estratégia que contribuiria para a construção de
hegemonia de um “movimento democrático-popular”12, a
proposta da RSB vai restringir-se à construção de um sistema
de saúde universal, igualitário e equitativo, com financiamento
e gestão estatal e prestação de serviços constituída de um “mix”
público-privado.
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Além da redução, do “encolhimento” da proposta original,
operou-se uma redução das expectativas que animavam os
reformadores no início do processo. Com a aprovação da Lei
da Reforma Sanitária italiana em 1978 e a grande influência que
a esquerda italiana passou a exercer em setores da esquerda
brasileira, a “imagem-objetivo” do sistema de saúde a ser
configurado no processo da RSB cada vez mais se aproximou
do “modelo italiano”, em parte facilitado por algumas
similaridades entre os sistemas pré-existentes (como a forte
participação do setor privado e a distribuição desigual por
regiões do país) e em parte por causa da difusão ideológica
promovida por lideranças políticas italianas e brasileiras.

Desse modo, embora radicalmente diferente da experiência
italiana, em termos dos sujeitos políticos do processo de
reforma, a “imagem-objetivo” do sistema público de saúde no
Brasil inspirou-se na configuração do sistema italiano,
enfatizando a implantação dos Distritos Sanitários, equivalente
brasileiro das Unidades Sanitárias Locais - USLs italianas.

Esta proposta organizacional e gerencial encontrava respaldo,
inclusive, em organismos internacionais de cooperação para a
região das Américas, como era o caso da OPAS, que então
difundia a proposta de organização de Sistemas Locais de Saúde,
de certa forma um aperfeiçoamento tático-operacional da
proposta estratégica da Atenção Primária de Saúde, base da política
Saúde para Todos no ano 2000 (PAGANINI; MIR, 1990).

A mudança no cenário político e ideológico que ocorreu a partir
de 1989, no mundo e também no Brasil, provocou grandes
implicações no debate acerca da crise do Estado e a
direcionalidade dos processos de reforma, inclusive na área de
saúde13. Ao discurso sobre participação e democratização
sobrepõe-se a preocupação com racionalização e eficiência.
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Podemos constatar que o discurso dos dirigentes políticos foi
sendo substituído pelo discurso dos tecnocratas e os conteúdos
relacionados com a administração estratégica e a gestão
participativa foram sendo suplantados pelos conteúdos oriundos
da economia sanitária e a administração gerencial. Neste cenário,
a Reforma Sanitária enfrenta – e compartilha – as propostas de
reforma setorial, ao tempo em que enfrenta e compartilha as
propostas mais gerais de Reforma do Estado.

A implementação do SUS começa nos anos 1990, com o
interregno do Governo Collor14, contemplando a formulação
de normas e estratégias de mudança em dois grandes eixos: a
mudança de gestão do sistema e a mudança do modelo de
atenção à saúde. A reforma da gestão incluiu a unificação da
condução política do sistema, através da incorporação do
Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social
(INAMPS) ao Ministério da Saúde, a descentralização, através
da municipalização induzida pelas Normas Operacionais Básicas
001/93 e 001/96 e a busca de democratização das decisões através
da criação e funcionamento dos Conselhos de Saúde. A
mudança do modelo de atenção à saúde, baseada nos princípios
da integralidade, universalidade e equidade, foi desencadeada
com a implantação do Programa de Agentes Comunitários de
Saúde (PACS) e do Programa de Saúde da Família, a partir de
1994.

A NOB/96 foi implantada no Governo Fernando Henrique
Cardoso (FHC), momento em que a Reforma do Estado era
incluída na agenda política brasileira. Os aspectos relacionados
à descentralização (municipalização) e reorientação do
financiamento – a transferência de poder e de recursos
financeiros da esfera federal para estados e municípios – foram
implementados em larga escala em todas as regiões do país.
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No final do segundo mandato de FHC como presidente, o
balanço dos avanços e dificuldades do processo de municipa-
lização gerou um intenso debate em torno da necessidade de
fortalecimento do papel das Secretarias Estaduais de Saúde e
do desencadeamento do processo de regionalização das ações
e serviços, que se plasmou em duas edições da Norma
Operacional da Assistência à Saúde 2001/2002 (NOAS).

A crítica à excessiva normatização do processo de gestão do SUS,
entretanto, ganhou força no Governo Lula, desencadeando vários
esforços para o estabelecimento da chamada gestão solidária,
discurso que veio a se configurar, já em 2006, no conjunto de
portarias do Ministério da Saúde que conformam os Pactos de
Gestão, em defesa, da vida e pelo SUS.

Paralelamente ao debate em torno da descentralização/
municipalização, desenvolveu-se um processo heterogêneo de
incorporação de outras propostas gerencialistas no âmbito do
SUS, entre as quais a proposta de transformação da gestão de
organizações públicas complexas, como hospitais, em “organiza-
ções não estatais (Organizações Sociais)” e a criação de agências
executivas  e reguladoras (na área social: ANVISA e ANS).

Reforma do estado e criação da Anvisa

A Vigilância Sanitária no Brasil constitui um dos exemplos das
mudanças ocorridas nos modelos de gestão a partir dos anos
90. Seguindo a trajetória de vários países, onde a criação de
agências reguladoras na área da saúde constituiu uma tendência
mundial (LUCCHESE, 2001), a ANVISA foi criada em 1999,
atendendo às diretrizes do Plano Diretor de Reforma do
Aparelho de Estado.
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A problemática que justificava a proposta de criação dessa
Agência, no entender dos seus formuladores, incluía a fragilidade
das autoridades da área na tomada de decisões firmes, face a
problemas sérios, como o predomínio de interesse privados
na produção e comercialização de medicamentos, sangue,
hemoderivados, alimentos. (PIOVESAN, 2002)

A análise crítica dessa situação indicava a possível interferência
político-partidária na indicação dos dirigentes da Secretaria
Nacional de Vigilância Sanitária, bem como a existência de
suposta corrupção no órgão. O auge da crise se deu com a
divulgação na imprensa de uma série de denúncias de falsificação
de medicamentos, o que colocou a credibilidade do Serviço
Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) em cheque perante a
população, num momento político de candidatura do
Presidente à reeleição.

Em suma, havia no período, uma série de fatores que
impulsionaram a incorporação da Secretaria de Vigilância
Sanitária na agenda do governo:

gravidade da situação para a saúde pública, a crônica baixa
capacidade governativa sobre seu campo de atuação,
especialmente no setor de medicamentos, a necessidade
de adaptação ao novo modelo regulador do Estado e às
exigências dos acordos sanitários internacionais.
(PIOVESAN, 2002)

Aliou-se a esse contexto o fato da Reforma Administrativa estar
em discussão no âmbito do Governo Federal. Nesse sentido,
a criação da agência foi uma resposta a uma crise institucional,
embasada nos princípios e diretrizes propugnados pelo MARE,
tornando-se uma “agência-piloto”, espaço de teste do novo
modelo de gestão pública na área social. Assim, a ANVISA foi
criada pela Lei 9782/99 e regulamentada pelo Decreto 3029/99,
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constituindo-se como autarquia sob regime especial vinculada
ao Ministério da Saúde, através do Contrato de Gestão, que
fixa metas e resultados a serem alcançados. Caracteriza-se pela
independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes,
autonomia financeira, patrimônio e receita própria. Coordena
o SNVS e é presidida por uma Diretoria Colegiada composta
por 5 diretores, indicados e nomeados pelo Presidente da
República com aprovação do Senado Federal.

Considerações finais

A análise da incorporação das propostas gerencialistas em
diversos países desenvolvidos e nos paises latino-americanos
destaca, sobretudo, as especificidades dos processos políticos
em cada país. No contexto brasileiro, especificamente, a
incorporação dessas propostas de reforma à administração
pública inscreve-se no processo histórico de redefinição das
relações entre elites dirigentes e burocracias públicas no Brasil
(MELO, 1996). Segundo este autor, a primeira configuração
assumida por estas relações no âmbito do Estado brasileiro foi
e tem sido o controle patrimonialista do acesso aos cargos
públicos, substituído, em algum grau, pela profissionalização
das burocracias, resultante de um processo amplo de
despatrimonialização do Estado e que equivale à construção de
burocracias “weberianas” a partir do pós-guerra. A partir da
década de 1990, vem-se tentando substituir o modelo
weberiano pelo paradigma “pós-burocrático”, voltado para a
criação de “padrões empresariais” [entrepreneurialism] inovadores
(não rotineiros), customizados e flexíveis (não padronizados),
incorporando novos mecanismos de gestão, característicos da
terceira forma, denominada genericamente “gerencial”.
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A literatura revista aponta como lacuna desconsiderar que
formas diferentes de gestão podem conviver na mesma
macroestrutura burocrática, configurando um padrão
heterogêneo de administração pública, onde em determinados
setores, pode-se encontrar ainda em vigência práticas
patrimonialistas, em outros a existência de uma burocracia
“weberiana” e, em outros, tentativas de introdução da
“administração pública gerencial”. Isto nos mostrou Nunes
(1997), para o caso da burocracia federal brasileira e Souza
(1997), em relação à convivência dessas diferentes “gramáticas”
no Governo do Estado da Bahia. Nesse sentido, é possível
ocorrer um processo de reforma que apenas apresente novas
roupagens para práticas antigas, determinado pela manutenção
dos interesses políticos da elite dirigente, as quais podem
utilizar estratégias que mantenham e reproduzam práticas
político-administrativas tradicionais.

Talvez seja esse, inclusive, o caso da incorporação da Reforma
gerencialista na saúde, setor que tradicionalmente tem sido
espaço de práticas características da forma patrimonialista de
gestão do Estado. A breve revisão da literatura nesta área
permitiu caracterizar em grandes linhas o movimento pela
Reforma Sanitária Brasileira, o qual, na última década, passou
a dialogar com a proposta de Reforma do Estado, tal como
apresentada pelo ministro Bresser Pereira, responsável pelo
MARE na gestão FHC. O próprio ministro entabulou uma
negociação com altos executivos do Ministério da Saúde,
produzindo-se, neste processo, uma redefinição da resposta a
alguns problemas identificados na organização e gestão do
sistema de serviços de saúde.

Na nova agenda de reformas, influenciada pela ação dos
organismos internacionais, como Banco Mundial (DRAIBE,
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1993, COSTA, 1996), operou-se paulatinamente a redução e
redefinição das funções do Estado, ao tempo em que
apareceram propostas de mudança das formas de gestão,
financiamento e provisão de serviços, como a descentralização,
“privatização”15 e “focalização”16. Além disso, incorporam-se
propostas de experimentação de novas formas de gestão das
instituições estatais e/ou públicas, e a preocupação com a
modernização da prática administrativa, através de projetos
estratégicos voltados à elevação da “qualidade” e melhoria do
atendimento ao usuário/cliente/cidadão.

No caso da saúde, esta agenda se desdobrou em propostas
específicas que se articularam, em alguns momentos, com
propostas anteriores da Reforma Sanitária, produzindo uma
justaposição de proposições e das estratégias adotadas no
decorrer do processo (ALMEIDA, 1993, 1995). As propostas
de incentivo à “participação” e à “democratização” do processo
de decisão e controle social sobre o desempenho institucional
no setor, sobrepõe-se à preocupação com “racionalização” e
“eficiência” no uso dos recursos, visando, em última instância,
a redução do gasto público. Desse modo, os conteúdos
relacionados com a administração estratégica e a gestão
participativa foram sendo metamoforseados pelos conteúdos
oriundos da economia sanitária e da administração gerencial. A
criação das agências executivas e reguladoras na área de saúde
fez parte desse processo e reflete a assimilação das propostas
gerencialistas ao discurso político e sua concretização em
mudanças institucionais cujos desdobramentos merecem a
realização de estudos e pesquisas que avaliem sua adequabilidade
aos princípios e diretrizes do SUS, e, sobretudo, as vantagens
e desvantagens dessa forma de organização e gestão do SNVS
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para o cumprimento dos propósitos da vigilância sanitária, isto
é, para a promoção e proteção da saúde da população.

Notas

1 Sindicatos e associações médicas e de profissionais de saúde, associações
comunitárias e organizações religiosas, que contaram com o apoio de vários
parlamentares.

2 A literatura sobre o novo gerencialismo já é vasta. As propostas iniciais foram
baseadas nos trabalhos de Osborne e Gaebler, (1995) e Barzelay (1992).

3 Governança é entendida como a capacidade do Governo em tomar decisões
pertinentes e com presteza e também demonstrar habilidade para sustentar
políticas, gerando adesões e condições para o desenvolvimento de práticas
cooperativas, rompendo com a rigidez do padrão de gestão pública dominante
(Evans, 1993).

4  São aquelas que realizam atividade exclusiva de Estado. A transformação de
uma entidade em agência executiva se dá por adesão, se assim desejar a
organização e seu ministério supervisor.

5  Entidade pública de direito privado que celebra um contrato de gestão com o
Estado e, assim, é financiada, parcial ou totalmente, pelo orçamento público.

6 Palavra muito usada na Administração Pública, associada a controle,
transparência, cidadania e democracia.

7 Estado de Bem Estar-Social: garantia dos serviços públicos e de proteção à
população.

8  Gerencial porque busca inspiração nas práticas das empresas privadas, centradas
basicamente na busca de maior eficiência. Social-democrático porque afirma o
caráter específico e estratégico da administração pública, sem reduzi-la à
administração de empresas. Defende uma burocracia profissionalizada, que opere
com novas instituições e novos métodos de gestão; combina o controle por
resultados, na perspectiva da competição administrada, com mecanismos de
controle social inspirados na democracia participativa direta; e prioriza a
descentralização, sobretudo na área social (CARDOSO, 1998).

9 Situações onde ocorre grande desproporção entre os recursos aplicados e os
resultados alcançados

10 Termo provindo do planejamento em saúde, designa o conjunto de proposições
políticas que configuram uma imagem do futuro do sistema de serviços. (PAIM
1983).
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11 A temática da “consciência sanitária” (Berlinguer, 1988) se fundamentava na
reflexão crítica sobre a alienação, a ideologia e outros temas caros ao marxismo
iluminista. No âmbito da saúde, a consciência sanitária se confundia, no limite,
com a conscientização dos determinantes históricos e sociais dos problemas e
necessidades de saúde, dentre os quais enfatizavam aqueles derivados da
reprodução do modo de produção capitalista, dependente e associado ao capital
estrangeiro, com todos os seus corolários em termos de concentração de renda,
acumulação da miséria e precarização das condições de vida de amplos
contingentes da população (TEIXEIRA; PINTO, 2000).

12 Ver análise dos movimentos sociais feita por Gohn (1997) e Berlinguer (1988).
13 Os partidos derrotados nas eleições presidenciais de 1989 foram aqueles cujos

programas incorporaram, em maior ou menor grau, propostas derivadas do
movimento pela RSB.

14 Durante a gestão Collor de Melo ocorreu uma série de fatos que representam,
para alguns autores, um retrocesso na implementação do SUS. O presidente
vetou vários artigos da Lei 8.080, em setembro de 1990, provocando uma reação
do Congresso que tentou recuperar os artigos vetados com a aprovação da Lei
8.142, em novembro do mesmo ano. Ocorreu uma redução do volume de
recursos para a saúde e a aprovação de uma Norma Operacional (01/91) que
modificava os mecanismos de repasse de recursos para os serviços públicos estaduais
e municipais, mediante a apresentação do faturamento de consultas e outras
ações de saúde realizadas nas unidades, interpretado como um estímulo ao
modelo médico assistencial hegemônico, contrariamente ao preconizado pelo
projeto da Reforma. Cabe registrar, também, as inúmeras denúncias de corrupção
e desvios de recursos que marcaram a gestão do ministro Alceni Guerra à frente
da pasta da Saúde, durante o Governo Collor (PAIM, 1997).

15 Privatização pode ser entendida como a transferência de responsabilidades sobre
a prestação de serviços de um órgão governamental para uma instituição privada,
mediante convênios ou contratos. Pode referir-se, também, à transferência de
responsabilidades sobre as “atividades fins” (serviços de saúde, por exemplo) ou
sobre as “atividades–meio”, quer sejam de apoio ao processo de prestação de
serviços (limpeza, transporte, segurança etc.) quer sejam gerenciais.

16 Implica restringir a ação social do Estado, concentrando-a em determinados
programas e segmentos da população. O gasto social só se justificaria para os
muito pobres e em programas considerados essenciais e não passíveis de oferta
no mercado (Draibe, 1993).
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