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Administração pública no Brasil de 1808 a 1930

-No Brasil, o modelo de administração burocrática emerge a
partir dos anos 1930. Ela surge num quadro de aceleração da
industrialização brasileira, em que o Estado assume papel
decisivo intervindo pesadamente no setor produtivo de bens e
serviços.

-A implantação da Administração Pública burocrática é uma
consequência clara da emergência de um capitalismo moderno
no país.

-O Governo Vargas chegou num momento de forte crise
financeira do Estado brasileiro decorrente do "crack" da Bolsa
de Nova York. Como o café era na época nosso principal
produto de exportação, a crise dos EUA causou tanto a queda
no volume das exportações, como a queda nos preços da saca
do café.
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-As primeiras medidas adotadas por Vargas foram de cunho
saneador das finanças públicas, e de racionalização
administrativa. Fato decorrente, seguiu-se uma significativa
centralização no nível político, econômico e administrativo,
emergindo um Estado autoritário, que deu início ao processo
de modernização da Administração Pública e de
industrialização do país. Vê-se um novo Estado, que ultrapassa
as funções tradicionais de regulação social e econômica, e que
intervém fortemente na economia com vistas a promover o
desenvolvimento econômico do país.

-Com o objetivo de realizar a modernização administrativa, foi
criado o Departamento Administrativo do Serviço Público-
Dasp, em 1936. Em 1937, Vargas deflagra um golpe de Estado
instituindo o chamado Estado Novo, sendo o Dasp o órgão
central encarregado de comandar as reformas.
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-Os principais objetivos do Dasp podem ser assim resumidos:

• Centralizar e reorganizar a administração pública mediante
ampla reforma;

• Definir política para a gestão de pessoal; e racionalizar
métodos, procedimentos e processos administrativos em
geral.

• Num sentido mais amplo, o objetivo era combater as práticas
patrimonialistas de gestão.

• ênfase no controle e não na orientação.
• a unificação dos recursos humanos, mediante a

universalização do sistema de mérito.
• padronização dos materiais permanentes e de consumo a ser

utilizada por toda a administração.


