O Servidor Público 2011
A Nova Administração Pública começou em 1995 com o lançamento do Plano
Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), de Luis Carlos Bresser, no
governo de Fernando Henrique Cardoso.
Esse Plano buscou traçar um panorama da administração pública para então
delinear medidas necessárias para inserir o Brasil no novo contexto mundial, de
mudanças estruturais na ordem econômica, política e social.
Bresser entendia que a modernização da gestão se daria por meio da
superação das disfunções da burocracia e dos traços do Patrimonialismo existentes no
setor público.
Dessa forma, a Administração Gerencial ou Nova Administração Pública
contemplou a descentralização e a autonomia gerencial com flexibilidade de gestão; a
priorização da ótica da eficiência, da eficácia e da efetividade com o uso de
mecanismos de controle orientados para resultados; o foco no cidadão como principal
alvo; e da disponibilização de meios que promovam a participação e o controle das
políticas e do orçamento por parte dos cidadãos.
O aumento da população, o dinamismo econômico, a ascensão da nova classe
média e os avanços tecnológicos passaram a demandar mais e melhores serviços
públicos, associados a processos de trabalho mais simples e mais rápidos.
O desafio desde então é a construção de um Estado "inteligente", que seja
instrumento de desenvolvimento nacional e não apenas defensor das garantias de
propriedade e de contratos.
O papel estratégico do Estado é incompatível com a passividade, e por isso a
proatividade deve ser uma característica marcante tanto quanto a excelência no
aproveitamento dos recursos públicos. A capacidade de execução, de fazer acontecer,
também é fundamental para delinear o Estado inteligente.
A cada dia é preciso desenvolver novas capacidades necessárias ao Brasil,
envolvendo novas habilidades, novas culturas organizacionais e novas práticas de
gestão. Todas essas mudanças no papel do Estado implicam uma contínua melhoria
no próprio servidor público, que está diretamente envolvido na responsabilidade de
produzir os resultados desejados pela sociedade.
O servidor público é a personificação do Estado Brasileiro de Direito e tem
contribuído para toda essa transformação do serviço público desde a nova visão de
Estado, Cidadania e Governança – em 1995.
Assim, a comemoração dessa nobre função apresenta a reflexão sobre
tamanha responsabilidade e compromisso exigidos, gratificando o servidor público
com seu próprio produto, já que também é parte da sociedade que fortalece.
Parabéns, servidor público pelo seu dia!!! Você é peça fundamental para o
desenvolvimento do Brasil!!!!

