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N a Administração Pública brasileira, os desafios são muitos, 

como é do conhecimento geral, e não se limitam à corrupção, 

tão frequente e tão alardeada ultimamente. As diversas formas 

de corrupção (cobranças de propinas e pedágios, desvios, favo-

recimentos etc.) podem ser vistas como espécies de ferrugem 

nas engrenagens. Há, porém, defeitos nas próprias engrenagens, 

em termos de seu tamanho, número de dentes, capacidade de 

giro, resistência, encaixes etc. Não basta torná-las inoxidáveis: 

é preciso que elas sejam adequadas às suas finalidades, tendo 

as características para isso necessárias.

Alguns dos desafios da Administração Pública brasileira 

são políticos, derivando do processo pelo qual se definem 

e se sustentam no poder os governantes, pois se referem 

à natureza dos partidos e das eleições, às especificidades 

do federalismo, à atuação da mídia na formação da 

opinião pública, à maneira como são articuladas as 

maiorias parlamentares, ao modo como os cidadãos 

se relacionam com o poder público no dia a dia 

etc. Outros, são desafios político-administrativos, 

que estão relacionados à gestão quotidiana 

da coisa pública: estruturas administrativas, 

processos decisórios, relacionamentos, flu-

xos de trabalho etc.

Os desafios políticos e os desafios político-

-administrativos se influenciam mutuamente, 

mas cada um deles tem suas especifici-

dades. No que diz respeito ao político-

-administrativo, que aqui se pretende 

discutir, salta aos olhos a importân-

cia do concurso público como parte 

fundamental do processo de seleção, 

contratação e alocação do pessoal que 

forma a burocracia pública brasileira: 

um imenso grupo de indivíduos com 

perfis e capacitações heterogêneas, 
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responsável pelo movimento e, até certo ponto, pelos rumos 

dos governos e do Estado brasileiros.

O concurso público como forma de recrutamento dos funcioná-

rios já é consagrado nas democracias modernas, assegurando 

impessoalidade na escolha dos profissionais e, com isto, redu-

zindo o risco de comportamento patrimonialista e clientelista 

no acesso às carreiras. Ele apresenta, entretanto, uma série 

de dificuldades. No Brasil, grande parte dos problemas está 

relacionada à forma como são feitas as provas dos concursos 

públicos: em geral, com um viés que acaba levando ao que se 

pode chamar escolha adversa.

Ou seja, à aprovação e consequente contratação de indivíduos 

que, não necessariamente, corresponderão às necessidades do 

Estado, mas que, com frequência, se beneficiam de um cargo 

público bem remunerado e estável. E com o agravante de que não 

são poucas as situações em que a dissonância entre o interesse 

governamental e do funcionário público não se originam da má 

vontade ou baixo compromisso deste, mas das distorções das 

carreiras e do processo seletivo.

Os concursos públicos no Brasil, em geral, são formalistas e testam 

a capacidade do candidato em decorar leis e regulamentos. Em 

outras palavras, focam na verificação de alguns conhecimentos 

(elemento teórico) e deixam em segundo plano as habilidades 

(elemento prático) e as atitudes (elemento comportamental).

A este viés formalista (que é necessário, mas não pode ser ex-

clusivo) escapam a compreensão da realidade socioeconômica e 

política em movimento (pois imersa num mundo em permanente 

e rápida transformação), em negociação (uma vez democrática, 

como se preconiza), exigente em conhecimento (pois a arte 

de governar é hoje complexa e sofisticada) e carente de em-

preendedorismo (já que o governo nunca mais voltará a ser o 

gendarme simplório dos primórdios do liberalismo).

Esta situação é especialmente grave quando se analisam as 

seleções para as áreas-meio, que envolvem atividades de admi-

nistração, direito, informática, orçamento, finanças, controles, 

contabilidade, planejamento, monitoramento e avaliação. 

Existe uma indústria em torno dos concursos públicos: empresas 

e institutos organizadores e aplicadores de exames, especialistas 

em elaboração de provas, websites e jornais divulgadores de 

vagas, cursinhos preparatórios para os certames, professores 

que ministram aula nestes cursinhos, elaboradores de apostilas 

e muito mais.

Cabe perguntar: isso tudo faz sentido? Afinal, aqueles que 

acertam mais questões de múltipla escolha a partir da memori-

zação de leis e processos é o mais apto para a carreira pública? 

Além disso, é adequado os governos “terceirizarem” quase que 

totalmente um processo tão estratégico quanto este, de escolha 

das mentes e braços que estarão a serviço da busca de seus 

objetivos na direção do bem-estar social, do interesse coletivo 

do desenvolvimento socioeconômico?

A administração pública não precisa de servidores acríticos, 

conservadores e bovinamente obedientes — até mesmo na ad-

ministração privada este paradigma está superado há décadas. 

Num mundo altamente competitivo, e em rápida transformação, 

é necessário privilegiar os agentes de mudança. Os concursos 

públicos devem incluir ou ampliar conteúdos de empreende-

dorismo, inovação, planejamento, monitoramento, avaliação 

e política com “P” maiúsculo; devem possibilitar a seleção de 

candidatos com capacidade técnica e sensibilidade política 

(competência tecnopolítica).

O funcionário público do século XXI, que serve a um Estado 

zeloso de sua soberania e a governos portadores de projetos 

de sociabilidade democrática e de desenvolvimento susten-

tável, num contexto de globalização irreversível e, portanto, 

tensionador dos interesses nacionais, é um indivíduo com 

capacidade de realização focada em objetivos localizados fora 

de seu interesse pessoal imediato e que, ao mesmo tempo, 

vê, na sua remuneração, a justa paga pela contribuição que 

oferece à sociedade.

Para ele, a estabilidade profissional não é o escudo contra a 

pressão para realizar e empreender, mas a plataforma a partir 

da qual se sente seguro para dialogar com os políticos da vez 

(os governantes) em busca de decisões e políticas públicas 

convenientes à sociedade, a cada momento.

Portanto, os concursos públicos devem ser concebidos de maneira 

que permitam ao Estado captar pessoas com este perfil, ou o 

mais próximo possível dele, podendo ser lapidado pelos cursos 

de formação normalmente oferecidos antes do ingresso nas 

funções. Para isso, os concursos devem considerar, como que-

sitos da capacidade de realização a serem aferidos pelas provas 

(não necessariamente todas de múltipla escolha), o seguinte:

w A percepção de que Estado e governo são macroinstituições 

com interesses e objetivos sociais, coletivos e nacionais defi-

nidos ao sabor do jogo político democrático, no qual políticos 

eleitos e burocratas recrutados por mérito cumprem papéis 

fundamentais, dos quais devem prestação de contas à socie-

dade, numa perspectiva republicana. É fundamental que este 

quesito, raramente considerado, seja verificado e valorizado 

nos processos de seleção.

w A habilidade de negociação para cima e para baixo, ou seja, 

com os “chefes políticos” eleitos e com os subordinados nos 

respectivos organogramas das estruturas e organizações 

governamentais.

w O impulso realizador, considerando as equipes, o balizamento 

legal, as condições estruturais e conjunturais, nem sempre 

ideais ou favoráveis.
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Pública, Gestão Pública, Políticas Públicas, Gestão de Políticas Públicas e Gestão Social — (http://campodepublicas.wordpress.com/ ), respectivamente 
da UDESC, da UFMG e da UNESP.

w A competência técnica inerente ao cargo, adaptada à realidade 

do setor público e ao mundo da política. Especial atenção deve 

ser dada a esta adaptação, pois a lógica de funcionamento 

e os objetivos no governo não são, nem jamais poderão ser, 

os mesmos encontrados na iniciativa privada.

Se as provas dos concursos públicos conseguirem trazer para 

os governos indivíduos com este tipo de capacidade de rea-

lização, terão dado grande contribuição para que existam bons 

governos no país. O resto ficará por conta do compromisso, 

da disposição e da disponibilidade destes agentes depois de 

contratados. E compromisso, disposição e disponibilidade são 

variáveis que concurso nenhum é capaz de aferir, muito menos 

assegurar. Para isso, devem ser utilizadas outras ferramentas 

organizacionais, como remuneração, carreira, sistemas de in-

centivo, códigos de ética etc.

Mudar o modelo de concurso público predominante no país, com 

as características aqui aludidas, é um o passo fundamental para 

melhorar a Administração Pública: há que se focar na busca de 

servidores com novos perfis. E, para isto, é fundamental ter 

clareza do profissional necessário ao setor público, traçar o seu 

perfil e buscar a melhor forma de seleção pública.

Não é necessário um modelo único e tampouco transferir esta 

competência crucial para grupos privados que lucram com os 

concursos e que pouco ou nada ressintam de seus resultados. 

E é importante a defesa intransigente de um mercado aberto 

à competição dos mais aptos, algo que é contraditório com 

iniciativas de fechar a participação nos concursos a candidatos 

oriundos de determinados cursos de graduação.

O próximo passo é ainda mais desafiador: fazer com que os 

ingressantes inovadores, críticos, pró-ativos e com senso re-

publicano não percam estas nobres características no convívio 

com um sistema muitas vezes marcado pelo patrimonialismo 

ou pelo burocratismo sufocante. É necessário dar sentido ao 

trabalho, e criar estratégias de capacitação e desenvolvimento 

para os servidores.

E, por último, adotar um sistema de mérito que premie os com-

petentes e puna os rent seekers, ou seja, aqueles que cuidam 

exclusivamente do próprio interesse (estabilidade, segurança, 

boa remuneração) em detrimento do interesse público.

As linhas redefinidoras do perfil dos concursos e do sistema de 

incentivos à carreira pública, aqui breve e panoramicamente 

levantadas, não são simples, mas, sem sua implementação 

(nada fácil), dificilmente a Administração Pública brasileira se 

colocará à altura das exigências atuais.
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