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• 	l 	O presente trabalho procurara mostraras principais cóll  
soqttncias, em rolaço eficincia do setor pibi1eo federalda quê, 
se generalizada ausncia do noges bslcas do Econõmia, por parte 
dos servidorespi.lblicos, em todos os nveis £ugerir, em seguida , 
as linhas gerais do um programa de treinanento informal em £COnCOjZ, 

para as principais áreas do Govrno Federal 

20 	Parece oportuno focalizar o problema levando em conta o 
mecanismo de planejamento o coordonao econ3mica cuo, notadamen t e 
travs da .1eforma administrativa, se pretende Introduzir no poisa 

Corno se tem divulgado, ao inistrio do Planejamento caber6 a foxq 
laç3o do planejamento de carter agregado, assim corno a coordonaço 
e integraço do Planejamento Setorial o Regional 0  Para tornar cxc 
qt{veis êstos ultimos, em cada LIinísterio se estabolecerá uma Bcr 
taria do Planejamento, a nível tcnico, corno 6rg.o.do  llstafffl;e  urna 
Cornisso do Planejamento, com carter deliberativo0 

O contrle da oxecuo dos programas q  já instituido si, 
temticanaente, vem sendo exercido pela Presidncia da Republlca,com 
base em trabalho permanente realizado por órgao õspecial do Linistj 
rio do Planejamento0 • • • • - 

30 	Atravs daquele mecanismo, sero definidas as diretri 
zes• gerais dô desenvolvimento econmico e social a longo prazo, co 
substancladas num Plano do Perspectiva, quepara os primeiros ôinco 
anos, devora apresentar o grau de detalhamento do uni plan de Eldio 
prazo0 A implemontago da estratgia assim formulada terá lugar. 

• cipalmonte atravs de planos oporativos de cartor anuaL • 

40 	O esquema indicado d o a ld&a quantitativa e, notadaniente, 
qualitativa do pessoal tcnico necessrio para fazer f2ncionar. an 
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quina administrativa federal com um dnimo de eficincia e anoces 
seria fidelidade aos programas ostabclocidos lugar eontrn que a 
situao atual dêixa muito a desejar, no obstante o esfrço que se 
tom desenvolvido recentemente no tocante à reorganizaço administra 
tiva, po]itica do pessoal e programas de treinamento, em assoeiaço 
principalmente coa a introdugo do orgamento programa0 

Diferentemente do que observa Doms em re1aço aos Org 

nismos burocráticos em Geral (*) a inrcia no constitui, no caso, 
uma resposta racional grande maioria das tentativas do transfomiã  
ço Representa, ao contrario, o primeiro grande obstcu1õ a supe 
rar 

Resta examinar as causas e principais conseq'Uncias de 
tal estado de coisas0 

1 	4Q1Ô3TICO 

11 	Careceria de sentido, nesta oportunidade, uma analiso 9. 
xaustiva das causas que levaram a detoriorago da eficincia dos 
vigos governamentais, em geral, no per.{odo posterior a l95O  Refe, 
remos apenas dois fatres principais, de. poder explicativo bastante 
elevado, a sabor 

A intorferncia poltica irracional, agravada. ap6s 
1955, conduzindo à desmora1izago do sistema do mrito em todos os 
seus aspectos (admisso, promoçes, etc0); 

As distor93es salariais resultantes da dissociagoo 
tre nvol de remunera go e produtividade marginal, nas diversas ca 
tegorias; a conhecida evaso de tcnicos para o setor privado e ap 
nas uma das graves conseqncias de tais distorg3es0 

20 	Dentro dsse quadro geral, vale destacar a circunsn 
cia de que, enquanto o poder publico, de um lado, assumia a respon 
sabilidado pela oxecugo, direta ou indireta, do programas da maior 

(*) 'tMar1et Decision 1akin 	A Theory of Bureaucraey Anthony 
Downs íüR 1ai0 de 1965 



importncla para o desenvolvimento econ&iico do país, de outro lado 
no se aparelhou adequadaiaente para tais atribuiçes. Caberia sali-
entar que, mesmo por parte dos responsáveis por decis6es de grande 
aloancé, o desconhecimento de certas noçes econômicas fundamentais 
tem levado a: 

Ausncia da noço da funço básica do sistema do pr 
ços, do que vinha resultando a política de subsídios indisorirrilria - 

dos ao consumo e de contrles de preços desarrazoados; 

Ausneia de preocupago com L=~jjt_:Lv%dqdQ q  mesmo no 
sentido do produtividade privada, que induziria ?i minimizaço do cqg  
tos para obtenço das metas estabelecidas; 

e) Ausncia da noço real de programa e projeto,quo me 
cio em sentido rudimentar envolve urna estimativa do custos e benefí-
cios, ainda que grosseira, e uma justificaçoeconiflica do dispn - 
dio a ser realizado0 

Exemplo típico dsse malentondido em rolaço ao con-
ceito do programa é o caso de corto I.Unistério que, até poucos anõs, 
sempre comparecia com o mesmo plano de trabalho, independente das 
idanças do govtrno. Programas o subprogranias eram suficientoment e 
vagos para atender a todos os gostosç 

d). Em complementaço à deficiente noço de programas e 
projetos, a despreocupaço com o stabelecimento de rioidi,cIue 
se ligam à essência nesma do planejamento. 

Exemplo típico é o caso de certo Ministro interino da 
Educaço, anos atrs, o qual, indagado pelo Presidente da Repilbilca 
sabre qual a principal priõridade de sua pasta, respondeu tratar-se 
do e=Ino primrio universal, Ante a consulta do Presidente, sbre 
se rxo considerava o ensino mdio de grande importância, informou o 
Ministro que o ensino md10 tambm era uma prioridade. E, finaimnen-
te, lembrando-se da sua posiço de profIssional liberal, declarou 
que o ensino superior era igualmente prioritário. 

3. 	fácil derivar as implicaç6es dos fatres acima carac- 
terizados para a programaço e execuço da atividade governamental0 
A preparaço do orçamento e a implementaço dos programas de inves-
timontos píblicos dependem crucia].mente da medida em que tais defi-
cincias no estejam presentes, Ocioso mencionar que muitos setores 
no padecem de tais insuficincias, e que modfficaçes recontos vm 
alterando substancia]inente o quadro. Sua incidncia, no entanto, 
bastante generalizada para que possamos considera-las típicas de u- 



na situaço que se vem procurandocorrigir 

144 	Dois importantes passos nesse sentido, naturalmente co 
plementaros, so a reforma adxiinistrativa, já em vias de eneaatnha 
monto ao Congresso, e a introduo do orçamentoprograma, cuja pri 
meira etapa já se encontra vencida0 Ambos os programas, todavia, eu 
certa medida apresentam verso e rovorsof pelo fato mesmo de que re 
presentam um abalo da rotina at pouco vigorante, exigo...se, para e. 
sua execuço satisfatria, pessoal adestrado e em relativamente cu, 
to prazo0 Da a necessidade de programas espaciais de treinaLoropâ 

o •ra a administraço ptblica, notadaniente na ároa de Economia e Plane. 
jamento EconaLco, 

II - OESTS PARA UM PLIWO DE 	i1I 

1, 	O programa do trabalho por ns sugerido demandara o es 
frgo conjunto de uma srie de crgos. Vrios dles sero menciona. 
dos expllcitamente0 O niicleo principal dsse esfrgo coletivo pode-
ria ser o Centro de Treinamento e Pesquisa para o Planejamento Eeo 
nmioo, em processo de gestaço no EPEA O  A funço coordenadora do 
t'Iinist&rio do Planejamento parece sugerirwlhe tal pape]., 

O programa esta concebido em funo do diagn&stico for-
mulado anteriormente. Houve a preocupao constante de evitar supeZ  
posiço com os programas já existentes no iio, particularmente o do 
Conselho Hacional de Economia o o da Sseola de Ps'-Graduag.o em EOp.  

nornia da Fundag«awo Get&io Vargas0 A ausncia do duplicaço ficou a 
segurada soja pela natureza especializada dos cursos sugeridos,seja 
pela sua destinaço a pblico restrito. 

20 	O esquema geral compreende: 

Medidas de carter administrativo, relacionadas par 
ticularinente cora a eliminaço de distorQes salariais, o regime do 
tempo integral para t&enicos, a possível introduço de no95os de e 
conornia nos concursos de habilitago para cortas carreiras, etc ; 

Criaç&, nas Secretarias de Planejamento dos Uinistí  
rios, nc apenas de rgaos do programaço orcamontria, corno tambm 
de grmpos especiais equipados para a preparao e avaliao de pro 
jetos sotoriais. 



e) Programas informais de treinamento em Economia, atr, 
vs de serr1.tnLrios, cursos e estágios. 

A experiência dos cursos do orçamento-programa de.. 
monstra nAo haver necessidade de tornar tais programas eompulsriosg 
a demanda, no caso, excedeu cjualquer expectativa, fazendo nocess 
ria a criaço de unia segunda turma. 

30 	Tais cursos e seminrios seriam proporcionados pelo pr 
prio 1inistrio interessado (ou outra entidade publica), em se tra.. 
•tando de treinaniento em área espectfica, como no caso, já existente, 
do lúnisterio da Agricultura, do Banco Central, do Banco do i3rasile 
da 3UN!3; ou por orgaos como a CE'PíL e o Centro de Treinamento do 
EA, em se tratando de programas de carter mais geral0 iestê !lt 
mo caso, sugeriríamos os seguintes principais programas: 

1 - URO DE PROGRiÇAO ECONÓMICA, p5s..graduao 2  des 
nado a preparar programadores do alto nível, com ênfase em t&ni e as 
de programago 000ninica (modelos matemticos, pesq,uisa operacional, 
relaços intorindustriais, etc.); a eomplementaço da teoria pela 
pratica seria indispensvel, e um trabalho de poscjuisa na &rca de 
planejamento altamente indicado0 Tempo integral, para gripo pecjueno 
(10 a 20 alunos). 

II - CURSO Dii' PLMJEJMNTO ECON1IC0 para economistas d 
Secretarias de Planejamento dos 4inistrios e dos 5rgos regionais 
de desenvolviniento Ênfase em revisto do Teoria Econ&iica, Desenvoj.  
vimento Econniico, Planejamento Econ&dco (agregado e setorial, na-
cional e regional), Elaborago e Avaliago de Projetos, Aspectos 
titucionais da Economia Brasileira0 Para turmas maiores, de prefe 
rncia em tempo integral, Um programa conjunto CEPAL-BDE-EI'EA pod, 
ria apresentar bons resultados. 

III - CURSOS ESPECIAIS, para atender a exigktcias diver 
sas, como no caso dos cursos de orçamento-programa, programaço ha-
bitacional, etc0 Programas de curta duraço, no necessiriaueiito em 
tempo integral. 

Como já tivemos oportunidade de assinalar, a escasde 
pessoal habilitado a ensinar em tais cursos, entre outras razes,i 
dica a conveniência do um trabalho de conjunto0 A cooporaqo do di-
versos arg.os, por outro lado, evitaria a identificaço de tal pro-
grama, de sentido nacional e de longo prazo, com governos ou indiV, 



duos, tstes de eartex restrito e transit6riog A ausência de super 
posigo com outros programas existentes esta, em princípio, preser 
vada, em face da concopço apresentada • Sua presowao na pra. t 1 ca 
será obtida principalmente atravs do Conselho Orientador previs t o 
no projeto do criaço do Centro de Trelnaznento do EPíA, composto de 
representantes das diversas entidades que mantêm programas do aper 
feigoamonto em Economia 

Dentro do plano de trabalho proposto, cabo destacar um 
setor altamente prioritrio: o das estatísticas Floecio objeto 
de comentrio espociaL 

III 

11 	O osfrgo de recuperago do sistema estatístico nacio 
nal vem sendo desenvolvido em varias frentes, a sabor: 

a) Um programa de omergnoia para obtcnço de estatístj 
cas relativas ao passado recente e para fazer retornar o sistema ao 
seu funcionamento normal, produzindo estatísticas correntes segundo 
os esquemas estabelecidos; 

b)Um programa de mais longo prazo, compreendendo de um 
lado a reformulaço do sistema estatístico nacional, com o ostabol 
cimento do Plano Nacional de Estatística; e de outro lado a roesti 
tarago do IBGi, a 8er prximamonte transferido para a esfera do 
nis trio do Planejamento0 

20 	O programa de emergncia, que importou em utilizar 	o 
prprio mecanismo estabelecido, já peritiu alguns resultados sati, 
fattrios, como a atualizaço das Contas Nacionais (at 1964),a res 
taurag.o dos inqurÍtos eoon&iicos (a partir de abril prcxiriio), o 
processamento dos Censos Industrial, Comercial e de Servigos (prt4 
camente já ultimado) e a acelerago do processamento dos Censos A 
grícola e Demogr&ieo, a ser concluído ate o fim de 1966. 

30 	No tocante ? roformulaço do sistema, devera comogar a 
funcionar, muito em breve, o grupo de trabalho que aprociar o anta 
projeto, Já elaborado, do Plano Nacional de Estatística, e propo 
medidas destinadas à sua execugo Por outro lado, já esta sendo a 
prociado, polo Liinistrio do Planejamento, o anteprojeto do reestrj 



turaço do IBGE, que emplementará o trabalho anteriormente mencio 
nado0 

4 	Ocioso salientar que tal propsito de refomixulao do 
sistema e de reestrLlturago do seu principal instrumento s6 terá a 

xito na medida em que o DGE,  seja dotado de pessoal tcnico adoqua 
do, em quantidade e qualidado Isso envolve dois aspectos primei 
pais: 

a) O sistema de reixrunerago do t&nicos, notadamente o, 
tatísticos; b) A instituio de programas do treinamento, com car 
ter terico e prtico9 

50 	A soluço do problema da renunerao, para a qual .o es 
taboleoimento do regime de tempo integral no foi •seno um primeiro 
passo, sera considerada, em profundidade, no anterojoto de reorga 
nizaço do Institito0 

Com rolago ao programa de treinaxnento, a ser implemen' 
tado em parte dentro do proprio Instituto e em parte no Centro de 
Treinamento do EPÍ.A, será necessrio incluir cursos e sominrios de 
dois tipos: 

o Cursos de especializao, a nível dê pSs.u.graduaQo , 
com maior refinamento te6rico, a exemplo do Curso de Teoria e Prt 
ca de Levantamentos por Amostragem, já mtiistrado o ano passado; 

Cursos de treinamonto geral, notadamonto para o pes 
soai JaS  trabalhando no IBGE, em diversos níveis; alguns dies teria' 
em carter de introc1ugo l3oononiia o à Estatfstica Uatemzt1ca e 
corhnica; outros teriam carter enixientomente pratico, treinando o. 
pessoal para as tarefas de coleta, processamento e analise de dados0 

1. 	Nosso objetivo principal fQI dar ideia do como se pode 
elevar rapidamente a produtividade do setor pblico federal atravs 
de programas de treinainento, notadamente na rea de Economia0 Claro, 
asse e apenas um dos aspectos do problema da efieincia do servidor 
piblico, segundo reconhecemos expllcitamonto0 Pretondose, atra v 
do esquema sugerido, tornar econ&nicamente mais racional o siste m a 



do eiaborao e impienientago de programas e projetos, na esfera do 
govrno federal0 Setores priorit&ios, eoo o de oducao, agricul 
tura e estatfsteas, mereçoriara cuidado especial, pela sua signifi 
caç.o e pelo atraso em re1aç.0 ?s demais áreaso 

2 0, 	Boa parte dsse plano de trabalhõ j& está sendo executâ 
da Estamos certos de que. £ posivel meniorlo considorvelmente , 
atíavs da experincia dos demais part±cipantes da reunio0 


