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Apresentação 

O Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas tem o prazer de 

apresentar, nesta publicação, os debates do I Colóquio de Estudos em Gestão de 

Políticas Públicas, realizado em 23 de setembro de 2015 na EACH/USP, e uma síntese 

das principais produções das Linhas de Pesquisa do Programa entre 2013 e 2016. 

O Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas nasceu em 2013 para 

promover o estudo da produção das políticas públicas, o que inclui análise da gestão e 

das interfaces políticas, sociais e organizacionais relativas às políticas públicas, sob o 

enfoque da interdisciplinaridade. 

A organização do I Colóquio de Estudos em Gestão de Políticas Públicas teve como 

objetivo promover duas das mais importantes atividades de programas de pós-

graduação: a divulgação de resultados de pesquisa (inclusive para o público não 

acadêmico, que, de várias formas, também está profundamente envolvido na 

produção das políticas) e o debate acadêmico, que gera contestação, aprimoramento 

e avanço intelectual.  

Quatro das cinco sessões desta primeira edição do Colóquio foram organizadas em 

torno de temas específicos: capacidades estatais, orçamento público, políticas sociais, 

e participação e transparência. Todos dizem respeito a desafios do setor público 

brasileiro (nas arenas política, social, administrativa e financeira) mas também buscam 

articular questões teórico-conceituais relevantes. Em todas as mesas há participação 

de docentes do Programa e de convidados de outras instituições, revelando a 

maturidade dos estudos no Campo de Públicas no Brasil, os quais abrangem 

instituições de diferentes regiões do País e pesquisadores com formações distintas e 

trabalhando em sinergia e colaboração. 

A quinta mesa do Colóquio foi dedicada à apresentação de trabalhos de quatro dos 

mestres do Programa. Além de apresentar os resultados de suas pesquisas sobre objetos 

tão diversos, como reforma administrativa, política de aprendizagem, participação 

social e política de combate à violência contra mulheres, os discentes revelam, de forma 
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muito transparente e generosa, os dilemas e angústias com que se defrontaram e as 

soluções teóricas e empíricas que construíram ao longo de seus estudos.  

Na segunda parte desta publicação, apresentamos os principais resultados das 

pesquisas produzidas no âmbito do Programa entre 2013 e 2016, com destaque para a 

produção dos discentes. As duas primeiras turmas apresentaram suas dissertações, 

respectivamente, em 2015 e 2016. É uma produção ainda pequena em quantidade, mas 

que aponta temas fundamentais para a melhoria dos serviços públicos e para a 

compreensão e análise mais acuradas sobre a realidade nacional, em especial no que 

diz respeito à produção de bens e serviços públicos. 

Entendemos que esta publicação é parte significativa da contribuição que o Programa 

de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas começa a produzir nos estudos em 

gestão e políticas públicas no Brasil, e esperamos que ela seja apenas o primeiro passo 

de uma longa caminhada. Boa leitura! 

 

 

Cecília Olivieri 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

em Gestão de Políticas Públicas da EACH/USP 
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Debates do I Colóquio de Estudos em 
Gestão de Políticas Públicas 

 

 O I Colóquio de Estudos em Gestão de Políticas Públicas foi realizado em 23 de 

setembro de 2015, na EACH/USP, com transmissão via IPTV da USP. Gostaríamos de 

agradecer a todos que colaboraram para sua realização: aos apresentadores, aos alunos 

do Mestrado que realizaram as transcrições e ajudaram na organização, e à Direção e 

aos servidores da EACH que viabilizaram a realização, gravação e transmissão do evento 

e esta publicação.   

A seguir, apresentamos a transcrição das falas, na ordem em que as apresentações 

foram realizadas. Foi mantido o tom coloquial das apresentações, com pequenas 

revisões e inclusão de referências. 

As perguntas da plateia, infelizmente, não foram transcritas, devido à impossibilidade de 

obter a autorização formal para a divulgação e identificação de todos os que participaram. 
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Abertura  

Cecília Olivieri:  Bom dia a todos! Meu nome é Cecília Olivieri, sou docente do Mestrado 

de Gestão de Políticas Públicas e atual coordenadora do Programa. Quero começar 

dando boas-vindas para os presentes no Auditório, que vieram assistir nosso primeiro 

Colóquio de Estudos de Gestão de Políticas Públicas. Ficamos muito contentes com a 

presença de todos e espero que vocês gostem. Queria dar bom dia também a quem está 

nos assistindo via IPTV. Infelizmente não temos um mecanismo de comunicação online 

com quem está nos assistindo, para envio de perguntas, mas vários colegas confirmaram 

presença via IPTV: o professor Hironobu Sano da Federal do Rio Grande do Norte; o 

professor André Aquino da FEA de Ribeirão Preto; o Professor Waldemir Pires da Unesp 

de Araraquara. Bom dia a vocês e seus alunos, e se quiserem fazer comentários, 

sugestões e críticas ao evento seria muito bom para melhorarmos para os próximos. Se 

possível enviar pelo nosso e-mail que está no site: cmagpp-each@usp.br. 

Estamos muito contentes de realizar este primeiro Colóquio, que nos permite, enquanto 

programa de pós-graduação, cumprir algumas tarefas, como a divulgação das nossas 

pesquisas e promoção do debate acadêmico. 

Nessa área de gestão de políticas públicas e de análise de políticas públicas, a divulgação 

e a promoção do debate são de fundamental importância dada a relevância da 

consolidação do Campo de Públicas no Brasil. Esse tem sido o trabalho que realizamos 

nos últimos anos, em todos os cursos de pós e de graduação nessa área. Tenho certeza 

que esse evento contribuirá muito positivamente para esse debate. 

Gostaria de agradecer aos nossos convidados aqui presentes, agradeço ao professor 

Arnaldo Lanzara, da Universidade Federal Fluminense, que já está aqui para a primeira 

mesa, agradeço também aos professores Luis Fernando Massonetto, da Faculdade de 

Direito da USP, Prof. Marco Teixeira, da FGV, Prof.ª Paula Schommer, da UDESC, ao 

Eduardo Pannunzio, da FGV, e ao Osmany Porto, que é pesquisador em nível de pós-

doutoramento no Programa de Gestão de Políticas Públicas. Agradeço aos professores 

do Programa que ajudaram na organização do evento: aos Prof. José Carlos Vaz e Prof. 

Jaime Crozatti, e em especial às organizadoras das mesas, Prof.ª Renata Bichir, Prof.ª 

Ursula Peres, Prof.ª Patrícia Mendonça e Prof.ª Cristiane Kerches. Parabenizo os alunos 
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do Mestrado que apresentarão seus trabalhos na última mesa do dia: Anita Stefani, 

Renata Bugni, Denis Rodrigues e José Rodrigo Veloso.  

Por fim, mas não menos importante, um agradecimento especial aos alunos do 

programa que ajudaram muito na organização do evento, na pessoa, principalmente, 

do Bruno Martinelli, representante discente que ajudou na organização, tanto que 

nem está aqui, está correndo para fazer as coisas funcionarem. As ex-alunas da 

graduação em Gestão de Políticas Públicas Gabriela Terentim e Pamella Canato 

também estão ajudando na organização dos trabalhos de hoje1. Finalmente, 

agradecemos à FUNDAP, na pessoa de Bruno Lopes Correia, que cedeu os livros que 

estão sendo distribuídos no evento. 

Desejo a todos um bom debate e chamo, para compor a primeira mesa, os professores 

que falarão sobre capacidades estatais. Passo a palavra para a professora Renata Bichir 

que vai coordenar os trabalhos dessa mesa. 

                                                            
1 Agradecemos aos alunos do Programa que transcreveram as falas aqui apresentadas: Ana Mathias, Bruno 

Martinelli, Diego Pugliese Tonelotto, Erica Aparhyan Stella, Gabriela Brettas, Gabriela de Jesus D'Amaral, 

Gabriela Terentim, Jean Lucri, Karine Julião, Pamella Canato. 
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Capacidades Estatais   

 

Participantes: 

Prof. Dr. Arnaldo P. Lanzara – professor da Universidade Federal Fluminense 

Prof. Dr. José Carlos Vaz – professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP 

Prof.ª Dr.ª Renata Mirandola Bichir – professora da Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades da USP 

 

 

 

 
Imagem 1 – Da esquerda para a direita: Prof. Dr. José Carlos Vaz, Prof. Dr. Arnaldo P. Lanzara e Prof.ª Dr.ª Renata 
Mirandola Bichir 
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Introdução 

Renata Bichir: Bom dia a todos. Esta primeira mesa, coordenada por mim e pelo 

Professor José Carlos Vaz, abordará o tema das capacidades estatais. O objetivo é 

discutir as várias dimensões desse conceito e as possibilidades de pesquisa a partir desse 

olhar analítico. Além de abordar os possíveis contornos do conceito – capacidades 

estatais, institucionais, de governo? –, a mesa procurou debater distintas possibilidades 

de utilização e operacionalização deste referencial analítico para compreender 

processos de formulação e implementação de políticas públicas diversas. Aproveito para 

agradecer ao professor Arnaldo Lanzara e ao professor José Carlos Vaz pela participação.  

Interpretações sobre o Conceito de Capacidades Estatais 

Arnaldo Lanzara: Bom dia a todos os participantes. Gostaria de agradecer aos 

organizadores, especialmente a professora Renata Mirandola Bichir pelo convite para 

discutir um tema desses tão instigante para a própria gestão pública e para o processo 

decisório das políticas públicas, que é discutir o Estado, ou seja as capacidades e 

mecanismos que fazem o Estado se tornar um importante agente do desenvolvimento. 

Bem, capacidades estatais, afinal do que se trata? 

Eu acho que essa é a primeira grande questão. Como todo conceito político, o conceito de 

capacidade estatais também é carregado de ambiguidades, de aporias... é um conceito 

que traz em si um caráter multidimensional, que é disputado ideologicamente, 

principalmente quando consideramos as disputas ideológicas que cercam a ideia de 

função do Estado e as tarefas do desenvolvimento. Portanto, temos que fazer uma 

pergunta de saída. O que é capacidade do Estado e como ela afeta o desenvolvimento? 

Bem, a literatura sobre capacidades estatais, ou seja, a abundante literatura que surgiu 

nos últimos vinte anos, ainda está muito presa às suas postulações inicias. Estas dizem 

respeito à preocupação com determinadas formas de Estado e suas consequências para 

o desenvolvimento. Há de saída um problema, a excessiva coerência postulada por 

distintas teorias acerca da função do Estado. Podemos dizer que o conceito de 

capacidades estatais ainda é ‘capenga’ de definição, e por consequência de teorização. 

Esse conceito tem raízes na sociologia política e na história econômica, e está muito ligado 
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aos debates travados pela sociologia do Estado, dentro da vertente neomarxista dos anos 

60. E aqui eu remeto à discussão sobre o debate travado por autores europeus, dentro de 

uma perspectiva mais sociocêntrica, preocupados com a crise de legitimidade do Estado 

Capitalista. Quem são esses autores: Nikos Poulantzas; a escola derivacionista alemã, na 

figura de Joachim Hirsch, que foi um grande teórico marxista do Estado.  

A preocupação central desses autores era a questão da autonomia relativa do Estado, que 

foi um tema fundamental para a sociologia política dos Estados nos anos 60 e 70, 

sobretudo nessa perspectiva neomarxista. A preocupação central desses autores era 

descrever os mecanismos, ou melhor, a forma dessa autonomia. Segundo esses autores, 

a forma do Estado capitalista é limitada pelo poder estrutural do capital, ou seja, o Estado 

é uma emanação do capital e as instituições políticas são meras reproduções autopoéticas 

do capital, não é isso? Isso deixava a teoria sem uma correspondência com os processos 

que se verificavam na realidade, com as diferentes funções assumidas por essa forma. Isso 

se deve ao fato de essa teoria frequentemente postular uma espécie de transparência do 

social no político, uma ilusão que muitas vezes acomete os teóricos marxistas, mas 

também os liberais-pluralistas. Isso nós temos que ressalvar.  

Pois bem, como reação a essa teoria, a partir dos anos 70 e 80, surgem as chamadas teorias 

weberianas do Estado, preocupadas também com a forma do Estado, mas em reação à 

questão colocada pelos autores da tradição neomarxista; a questão da autonomia limitada 

pelo poder estrutural do Capital. A perspectiva weberiana está fundamentalmente 

preocupada em explicar como o processo de formação do Estado se distancia do tema da 

determinação estrutural do capital. É necessário então buscar outras variáveis independentes 

que expliquem a formação do Estado. Quais são: a militarização, o poder de monopolização, 

a burocracia. Isso porque o Estado, nessa perspectiva, é um processo sociogenético, e esse 

poder de monopolização do Estado, quer seja da violência ou da tributação num determinado 

território, é estruturado pelas unidades de conflito que caracterizam a sociedade. Então é 

necessário analisar, ao longo do tempo, os mecanismos e institutos que conferiram suporte a 

esse processo de monopolização e que demonstram afinal a especificidade do Estado 

moderno. Aqui se destacam a profissionalização da burocracia e o poder militar do Estado. 

Então autores dessa tradição estão preocupados basicamente com isso, com os mecanismos 

que ativam o poder autônomo do Estado, com a complexidade das relações Estado-
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sociedade, com o profissionalismo da burocracia e fundamentalmente com a capacidade de 

coordenação das instituições estatais. Descobre-se aqui que o Estado é um agente da 

transformação; desvela-se que o Estado é afetado pela sociedade e afeta a sociedade. O 

Estado aqui tem o poder instituinte de fabricar o social. Autores dessa tradição são autores 

pertinentes à ciência política estadunidense. Ora, a origem dessa preocupação, radicada 

nesse contexto especifico, é óbvia? Não é? Enquanto os europeus estão preocupados com 

uma crise de legitimidade produzida pelo excesso de Estado, dentro de uma perspectiva 

sociocêntrica e neomarxista, a perspectiva weberiana, às vezes um tanto "estadocêntrica", 

está preocupada com a ausência de Estado. Daí o seu nascimento em uma sociedade em que 

o Estado sempre foi uma instituição ausente, não totalmente ausente das suas funções 

clássicas, mas ausente de um conteúdo redistributivo. A preocupação desses autores, Peter 

Evans, Charles Tilly, Theda Skocpol, e vários outros, é muito similar a uma antiga preocupação 

que os teóricos estadunidenses da administração pública tinham no início do século XX em 

relação à questão de fortalecer o Estado para acabar com o spoil system, que era responsável 

por privatizar o espaço público nos Estados Unidos. Muitas vezes nos esquecemos que os 

Estados Unidos tiveram uma origem privatista e patrimonialista também, e que isso não é só 

uma, digamos... uma característica dos países ibéricos, latino-americanos e do Brasil em 

particular. Pois essa era a preocupação central que fundamentou a chamada "Era 

Progressista" nos Estados Unidos: as reformas administrativas promovidas por o Woodrow 

Wilson no início do século XX, e mais tarde o New Deal dos anos 30. E é essa preocupação que 

traz o Estado de volta nos anos 80. Aliás, esse é um tema de um texto clássico escrito2 por 

Peter B. Evans, Dietrich Rueschemeyer e Theda Skocpol em 1985, que afinal de contas, 

centrou esforços no sentido de uma conceitualização mais precisa de capacidade estatal. 

 A partir de então nós observamos uma ênfase menos nas formas do Estado e mais no seu 

conteúdo, e esse foi o ganho analítico com o advento dessa perspectiva, principalmente em 

decorrência do surgimento das abordagens relacionais do Estado. Menciono aqui pelo 

menos duas dessas abordagens, que se ocuparam com a questão de como o Estado penetra 

no território para produzir o desenvolvimento. São endossadas por dois autores em 

particular, Joel Migdal e Michael Mann... aliás, esse último produziu uma obra clássica 

                                                            
2 Skocpol T, Evans P, Rueschemeyer D. Bringing the State Back In. New York and Cambridge: Cambridge 

University Press; 1985. 
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explicando como o desenvolvimento é espacial, é territorializado, e como isso é fortemente 

dependente da ação intervencionista do Estado, através dos conceitos de poder despótico 

e poder infraestrutural. O poder despótico explica como o Estado penetra os territórios, 

muitas vezes através do poder militar, sem produzir negociações rotineiras com a 

sociedade. Mas essa intervenção despótica não é de via única. Há também o poder 

infraestrutural, que é a capacidade do Estado penetrar os seus territórios através da 

sociedade, o que faz toda a diferença. Ele penetra por meio de negociação rotinizada com 

uma miríade de atores sociais, que vão modificando o conteúdo intervencionista do Estado 

e vão direcionando as tarefas do desenvolvimento. 

Pois bem, a partir de então começa-se a refinar a ação intervencionista do Estado, a 

partir de várias dimensões ressaltadas por essas teorias relacionais. Qual são essas 

dimensões fundamentais? A primeira é a competência organizacional das agências 

estatais para levar a cabo o desenvolvimento. Isso tem a ver com o profissionalismo 

burocrático e é quase consenso em todas as perspectivas teóricas que enfatizam a 

capacidade do Estado. Outro ponto, que tem a ver com as relações Estado-Sociedade é, 

digamos, o enraizamento externo das organizações burocráticas na sociedade, pois é 

necessário construir coalizões de sustentação aos processos de desenvolvimento 

encabeçados pelo Estado. Outro ponto fundamental é o alcance territorial da 

intervenção Estatal, que não por acaso é constrangido pelas outras dimensões 

ressaltadas anteriormente, principalmente pelo enraizamento externo da burocracia, 

porque nem todo tipo de enraizamento burocrático possui consequências 

redistributivas: as burocracias também podem ser capturadas por interesses 

econômicos. O alcance do intervencionismo estatal também tem a ver com a mudança 

intertemporal das instituições, que a literatura de capacidades não trata 

adequadamente. Tem a ver com a criação, mobilização e desmantelamento das 

capacidades do estado ao longo do tempo. Aqui estou falando de dois erros comuns que 

tipificam essa literatura, quais sejam: 1) analisar efeitos de conjuntura como se fossem 

capacidades estatais; 2) enfatizar excessivamente processos do tipo path dependence, 

como se o presente estivesse preso ao passado eternamente, não é? Mensurar a 

capacidade do Estado pela antiguidade do Estado, por exemplo. São erros desse tipo 

que não tornam a literatura adequada do ponto de vista metodológico e analítico. Por 
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isso, é necessário termos em mãos uma estrutura temporal adequada para mensurar 

essas mudanças estruturadas pelo Estado. Chamo aqui atenção para uma questão 

importante: será que a burocracia propriamente dita é importante para o 

desenvolvimento? Isso é um consenso na literatura, como eu mencionei. Mas como a 

burocracia pode ser identificada por seu ativismo? Não basta o profissionalismo em si 

mesmo, se essa burocracia for desprovida de instrumentos adequados de 

implementação de políticas públicas. Acho que esse é o ponto central de preocupação, 

inclusive objeto de nossas discussões, e dos trabalhos mais recentes desenvolvidos pelo 

Ipea. É a questão dos instrumentos de políticas públicas: como certas agências 

burocráticas conseguiram implementar políticas redistributivas em grande escala em 

Estados caracterizados por baixa extração fiscal, e em sociedades reticentes às pautas 

redistributivas e na ausência de demandas políticas explícitas. Esse é um desafio que é 

importante para nós caracterizarmos: qual o elemento de destaque que destoa na ação 

intervencionista estatal, que não apenas depende do profissionalismo da burocracia, 

mas também dos instrumentos de política pública disponíveis? Daí a necessidade de 

qualificar o tipo de "autonomia inserida" da burocracia, usando o termo do Peter Evans. 

Capacidade do Estado de que e para quê? Em que força social se apoia a inserção da 

burocracia? Quais são os mecanismos de implementação de políticas ao alcance das 

burocracias? Considero que essas são questões importantes, principalmente nos 

contextos em que acabei de descrever, caracterizados por dispersão decisória. Acho que 

esse é o desafio: o de verificar e qualificar os instrumentos de implementação de 

políticas públicas utilizados pelas burocracias em realidades específicas. Isso é 

importante também para isolar outras variáveis intervenientes e conferir mais 

operacionalidade ao conceito de capacidade estatal. Para concluir essa questão, e 

discutir um pouco o papel dos instrumentos, é importante que se sobressaia, nessa 

discussão, o peso de instrumentos que são criados e mobilizados para solapar 

características inerciais presentes em algumas sociedades, mediante induções 

burocráticas, que é um tema caro ao processo de implementação de políticas públicas, 

inclusive em um país como o Brasil. É fundamental para entendermos esse processo em 

contextos de dispersão decisória, altamente desiguais, ou seja, em sociedades 

caracterizadas por uma rarefação de organização e que não podem prescindir dos 

instrumentos de coordenação central. Isso é fundamental porque esses instrumentos 
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produzem seus próprios efeitos e estruturam relações de poder; não são meros 

empregos técnicos, eles são dispositivos sociologicamente informados por 

determinadas realidades. Eu acho que vale insistir nessa questão, porque é por aí que 

conseguiremos de fato isolar outras variáveis intervenientes e perseguir uma noção de 

capacidade estatal mais operacionalizável e voltada ao cotidiano da implementação das 

políticas públicas em realidades específicas. 

Bem, meu tempo acabou, eu tinha aqui mais uma meia hora,  então deixo para 

os comentários. 

Capacidades estatais e políticas sociais: analisando programas de transferência 

de renda no Brasil, na Argentina e na África do Sul 

Renata Bichir: Gostaria de agradecer ao Arnaldo, foi ótimo você ter falado antes porque sua 

reflexão se conecta com várias questões que eu vou abordar. Isso não é à toa, eu e o Arnaldo 

fizemos parte de um projeto de pesquisa coordenado pelo Ipea sobre capacidades estatais. 

As questões centrais que eu irei abordar são as seguintes: Qual o sentido desse conceito 

para pensar políticas de desenvolvimento e principalmente de desenvolvimento social? 

Como a gente pensa proteção ao trabalho, previdência, redistribuição de renda? Um 

aspecto que está bem presente na fala do Arnaldo, é o que é capacidade? Para quê 

capacidade? E quais dimensões de capacidade são necessárias e desejáveis a depender do 

tipo de política pública que estamos falando? A dimensão setorial importa, os desafios 

colocados pela perspectiva de redistribuição são significativos. 

O Arnaldo adiantou um pouco meu trabalho, ele trouxe um ponto que é extremamente 

importante, a relação entre os conceitos e as disputas sobre o que é Estado, e o que ele 

deve fazer, e como analisamos as capacidades desse Estado. Eu vou começar a partir do 

final da fala dele, para tentar explicar como eu tenho trabalhado esse conceito nas 

minhas pesquisas empíricas. Vou abordar brevemente algumas dimensões do conceito 

de capacidades estatais, vou discutir como mensurá-lo e também como evitar alguns 

dos riscos que o Arnaldo tão bem pontuou. 

Há uma retomada recente do conceito de capacidades estatais, tanto na literatura de 

ciência política quanto de administração pública, que certamente o professor José 
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Carlos Vaz vai trazer para essa mesa. Essa discussão tem uma linhagem histórica, como 

o Arnaldo bem colocou, mas essa é uma discussão que tem voltado cada vez mais para 

pensar o processo de formação de agenda, formulação e implementação de políticas 

diversas. A Luciana Cingolani, por exemplo, tem uma resenha bem interessante na qual 

mapeia a polissemia de abordagens.  

Esse não é um termo fácil. Existe uma variação conceitual imensa desde abordagens 

mais abrangentes e teóricas que vão discutir a partir das teorias do Estado, até 

abordagens que buscam mensuração e identificação desses múltiplos componentes. 

Esse é um conceito multidimensional. Temos diferentes dimensões de capacidade 

estatal que podem nos interessar e fazer diferença em distintos contextos de políticas 

públicas. Mesmo se queremos mensurar os conceitos e ir além do debate teórico, temos 

algumas armadilhas, como, por exemplo, a mensuração da capacidade a partir dos 

resultados da política: a gente olha para o resultado e aí avalia se é positivo ou negativo 

e partir daí a gente associa isso a uma maior ou menor capacidade. Todo mundo que fez 

aula de metodologia sabe que isso é um problema, então como a gente separa essas 

duas coisas? Outro ponto importante, a noção de capacidade estatal pode surgir como 

variável dependente ou independente em diferentes esquemas explicativos, e isso nem 

sempre fica claro no debate.  

Vou começar a partir da discussão do neoinstitucionalismo histórico, o qual ressalta a 

ideia de autonomia relativa do Estado, que está inserido na sociedade e mas têm 

capacidade de produção autônoma de agendas diversas, não está estruturalmente 

capturado por interesses particulares. Essa é uma literatura com influência marxista e 

weberiana ao mesmo tempo, relacionada as vertentes que o Arnaldo discutiu, mas a 

ideia é essa, como o Estado consegue formular agendas e implementar seus objetivos 

em diferentes esferas da vida social. Requisitos de capacidades para efetivar os 

processos de produção de políticas incluem planejamento, administração, taxação e 

disponibilidade orçamentária. Tudo isso é central para pensar, por exemplo, que tipo de 

Estado de Bem-Estar Social é construído historicamente, um debate bastante 

importante no contexto norte-americano. Autores como Skocpol e Finegold (1982)3, ao 

                                                            

3 SKOCPOL, T. & FINEGOLD, K. State Capacity and Economic Intervention in the Early New Deal. 

Political Science Quarterly, Vol. 97, No. 2 (Summer, 1982), pp. 255-278. 
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analisar as diferentes ações do Estado americano no contexto do New Deal, mostram as 

diferenças entre o sucesso da política agrícola e o que acontece com a política industrial, 

mostrando diferentes capacidades estatais na produção dessas duas políticas. Além 

disso, cabe destacar que a história não determina tudo, a gente precisa separar o que é 

efeito de dependência da trajetória (path dependence) e o que tem a ver com 

conjunturas especificas.  

Essa ideia é importante e está bem ressaltada, por exemplo, no texto do Peter Evans 

(2011)4 sobre o desenvolvimento de capacidades estatais na África do Sul. O tipo de 

política importa para pensar os desafios e potencialidades em termos de construção de 

capacidades estatais. Estamos pensando em políticas promotoras de desenvolvimento 

econômico e industrial ou de desenvolvimento social? Há conflitos redistributivos 

centrais naquela determinada sociedade ou não? Se o Estado está inserido na sociedade 

e é importante pensar quais são as coalizões de apoio ou de veto a determinadas 

iniciativas governamentais, essas coalizões variam enormemente a depender do tipo de 

política em questão. 

De maneira bastante breve, essas foram as referências teóricas que embasaram as 

minhas pesquisas empíricas. Sinteticamente, temos duas principais dimensões de 

capacidades destacadas na literatura: a primeira, e mais clássica, é a ideia de capacidade 

técnica-administrativa, a qual destaca a importância de algum grau de insulamento 

burocrático, profissionalização das burocracias, disponibilidade de recursos humanos e 

orçamentários, bem como estruturas organizacionais com grau de autonomia. Esse é o 

conceito mais recorrente principalmente na administração pública. Uma segunda 

dimensão é a política, a qual ressalta processos de participação, controle social, 

accountability e também o tipo de pactuação social construído no caso de determinadas 

agendas. O Estado cada vez menos joga o jogo sozinho, produção de política pública 

envolve atores estatais e não estatais, implicando também a análise de que tipos de 

coalizões são formadas para implementar agendas diversas. Essa dimensão política tem 

contornos específicos em contextos federativos, implicando a análise das formas de 

articulação entre união, estados e municípios.  

                                                            
4 EVANS, Peter. The capability enhancing developmental state: concepts and national trajectories. Rio 

de Janeiro: Cede/UFF, Mar. 2011. (Discussion Paper, n. 63). 
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Uma terceira dimensão, que também não é tão nova assim, é a dimensão relacional: 

como o Estado estabelece relações com os demais atores relevantes? Essa reflexão 

abrange desde a literatura sobre coordenação e cooperação, até a discussão mais 

recente sobre os padrões informais de interação também afetam as políticas. 

Se pensamos capacidade estatal do ponto de vista da habilidade de atores estatais e não 

estatais na produção de políticas públicas, outro aspecto essencial são os instrumentos 

de políticas públicas disponíveis. Esse conceito é bem importante e desenvolve-se no 

âmbito da sociologia francesa da ação pública, a partir da ideia de quais são as 

ferramentas e recursos disponíveis para transformar intenções em ações, o que envolve 

tecnologia, recursos diversos, ciência da informação etc. Esses instrumentos não são 

simples dimensões técnicas, têm significados, sentidos e efeitos políticos. Escolher, por 

exemplo, formas de cadastramento, tipos de sistema de informação, tem uma série de 

consequências para o tipo de política que você implementa ou não implementa. Nesse 

sentido, é importante refletir sobre que tipo de instrumento ajuda ou não a criar 

capacidades estatais no longo prazo. 

Muitas agendas de políticas são essencialmente conjunturais e capacidades são 

construídas conjunturalmente de acordo com essas agendas. Isso coloca uma questão 

não trivial: que tipo de capacidade de governo transforma-se ou não em capacidade 

estatal? Essa relação não é automática e tem a ver com pensar tempo e permanência. 

Pensar também qual lente analítica está sendo usada e não colocar a conjuntura como 

algo mais permanente do que de fato ela é.   

Para finalizar, vou apresentar os modos de operacionalização desses conceitos na minha 

pesquisa. No Ipea, meu projeto visava comparar processos de construção de capacidade 

estatal em três países diferentes, Brasil, Argentina e África do Sul, no âmbito das 

políticas de assistência social e programas de transferência de renda. As principais 

questões de pesquisa eram: que tipos de programa de transferência estão sendo 

construídos nesses três contextos? Como esses programas se articulam com os sistemas 

de proteção social existentes? Quais dimensões de capacidades estão presentes ou não? 

Como que, historicamente, a ideia de transferência de renda surge na agente de 

proteção social desses países? De que maneira ela é legitimada, que tipo de instituição 

é construída e desenvolvida?  
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Sendo assim, o ponto importante era olhar para as dimensões técnicas, orçamentárias 

e políticas na pactuação desses programas dentro de cada agenda nacional. Uma 

questão que ficou bem ressaltada na análise desses países foi a dimensão histórica das 

capacidades: que tipo de capacidade é importante em cada momento especifico desses 

programas e políticas. Nos três casos, temos uma defesa do insulamento burocrático no 

começo dos programas, um discurso sobre a importância de desenvolver instrumentos 

de proteção e de controle das formas de repasses de recursos do Estado para os 

beneficiários. Nesses três contextos tão diferentes, como África do Sul, Argentina e 

Brasil, a ideia de superação de um passado de patrimonialismo, clientelismo e de desvio 

de recurso, é central e justifica a criação de organismos insulados. Porém, essa 

centralização decisória torna-se um obstáculo no momento em que agenda muda para 

a discussão da intersetorialidade, da articulação entre programas e políticas no interior 

de cada sistema de proteção social. Esses programas ficam tão insulados que dificultam 

dimensões de articulação horizontal e vertical, especialmente quando as agendas 

pretendem ir para além da transferência de renda. Essa articulação intersetorial 

enfrenta diferentes desafios em cada contexto, conforme discuto nessa pesquisa. 

Se capacidades construídas em um momento anterior podem ser obstáculos quando as 

agendas se alteram, como pensar as capacidades ao longo do tempo? Essa dimensão é bem 

importante, sobre as relações entre capacidades, agendas políticas e timing de cada agenda. 

A força de um discurso de insulamento burocrático, que é uma dimensão importante e 

reconhecida de capacidade, vira um problema quando está se pensando em outras 

capacidades. Quais são as capacidades envolvidas e os horizontes normativos? Como 

fazer essa relação entre a institucionalidade e outras agendas? Quais são as tensões 

entre centralização e descentralização decisória? Essa será, inclusive, a discussão 

abordada na mesa da tarde, então venham assistir. 

Temos discussões sobre capacidade que passam pelo nível federal, nos três países, mas 

também precisamos de construção de capacidades nos níveis estaduais e municipais. Se 

esse é um jogo federativo, como esse jogo é jogado?  

Enfim, essas são as principais questões que eu queria colocar, obrigada!  
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Oportunidades de pesquisa e temas para reflexão sobre capacidades na gestão 

pública brasileira 

José Carlos Vaz: A discussão sobre capacidades estatais no Brasil tem um antecedente 

a ser lembrado: o da discussão do ciclo de inovação nos municípios nos anos seguintes 

à redemocratização dos anos 1980 até o início dos anos 2000. Nesse momento de 

efervescência e experimentalismo difuso, uma multiplicidade de iniciativas de governos 

municipais chama a atenção5.  Alguns pesquisadores, destacando-se o grupo ligado ao 

Programa Gestão Pública e Cidadania da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, liderado 

por Peter Spink e Marta Farah, debruçou-se sobre essas experiências para entender esse 

clima de inovação na gestão municipal que então ocorria. Algumas vezes usando o 

termos “capacidade”, outras não, buscava-se caracterizar essas experiências e entender 

o que que fazia estes municípios serem capazes de implementar uma agenda inovadora, 

especialmente do ponto de vista do desenvolvimento social e, em alguns aspectos, da 

gestão participativa e da transparência6 .   

Ainda que esta agenda tenha perdido força nos anos 2000, o desafio de entender 

capacidades no âmbito dos municípios, ou as dificuldades de criação e ativação de 

capacidades no âmbito dos municípios, continuou sendo enfrentado por algumas 

poucas pesquisas7.   

As questões relacionadas às capacidades no nível municipal tomam outro rumo a partir 

desse período. O governo federal investiu na constituição de novas capacidades para ação 

em diversos campos das políticas públicas, através de uma série de medidas que 

construíram ou reforçaram capacidades administrativas, técnicas e políticas para fazer 

frente ao desafio de expandir significativamente o alcance de várias políticas ou 

implementar ações inovadoras no contexto, tornando-se as capacidades para 

implementação destas políticas um objeto de estudo destacado em contexto recente8. 

                                                            
5 VAZ, J. C., CALDAS, E. L. Desenvolvimento Local e Políticas Territoriais. Anais do I ENAPG, 2006. 
6 FARAH, Marta Ferreira Santos. Políticas públias e municípios: inovação ou adesão? In: LUKIC, Melina 

Rocha e TOMAZINI, Carla (org.). As ideias também importam: abordagem cognitiva e políticas públicas 

no Brasil. Curitiba: Editora Juruá, 2013 
7 GUARIENTE, R. V. Capacidades institucionais de pequenos municípios paulistas: problemas e desafios 

encontrados na gestão local de cajobi, Guaraci e Severínia. In: III Congresso Consad de Gestão Pública, 

2009.  
8 GOMIDE. A. & PIRES, R. (org.). Capacidades estatais e democracia: arranjos institucionais de políticas 

públicas. Brasília: Ipea, 2014.  
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Em boa parte dos casos, levou à implementação de políticas através de arranjos 

institucionais complexos e de abrangência federativa. Com isso, a questões de 

investigação sobre as capacidades no nível municipal ganham novos contornos. A 

experiência de centralização e ativismo do governo federal, experimentada a partir dos 

anos 2000, muitas vezes foi realizada por instrumentos financeiros e tecnológicos. Uma 

primeira oportunidade de pesquisa diz respeito à constituição desses instrumentos como 

capacidades a serviço desse processo. Que papel efetivamente desempenharam? Qual é 

sua gênese? Como foram apropriados pelo governo, pela burocracia e por outros atores? 

Um segundo item na agenda de pesquisa, em relação às capacidades em nível municipal, 

refere-se à capacidade dos municípios de implantar essas políticas de nível federal, não 

somente aquelas diretamente patrocinadas pelo Executivo federal, mas também àquelas 

impostas pela legislação. Alguns esforços têm sido empreendidos em termos do estudo das 

capacidades dos municípios para implementar políticas públicas a partir do contexto federal, 

tanto setoriais9 como políticas integradas de desenvolvimento territorial10 ou urbano11. 

A existência de capacidades no nível federal não significa que elas automaticamente 

transbordem para os níveis subnacionais. Aqui, surge uma terceira oportunidade de 

pesquisa: entender os impactos das políticas federais sobre as capacidades no nível 

subnacional. Pode-se supor que reunir capacidades a nível federal possa vir a induzir 

constituição de capacidades no nível local, mas, em sentido inverso, não é razoável 

descartar a hipótese contrária, ou seja, a de que contribui para que os municípios 

tenham inibida sua capacidade de ativar capacidades institucionais.  

Os arranjos institucionais acima mencionados levantam um outro campo de possibilidades de 

investigação. Trata-se, aqui, de arranjos que envolvem ou não uma dimensão federativa. Os 

arranjos institucionais em si são um objeto que vem sendo tratado por vários autores12. Várias 

                                                            
9 ARRETCHE, M. Capacidades administrativas dos municípios brasileiros para a política habitacional. São 

Paulo: Centro de Estudos da Metrópole / Cebrap, 2012. 
10 FERNANDES, M. S. e PEREIRA, E. L. Avaliação das capacidades institucionais dos municípios 

tocantinenses pertencentes ao Território da Cidadania do Jalapão. In: Anais do I Circuito de Debates 

Acadêmicos – CODE 2011. IPEA, 2011. 
11 SILVA, S. S. Capacidade institucional municipal e ação coletiva: análise comparativa dos resultados do 

planejamento urbano participativo – 2005 a 2008 – municípios do Salgado Paraense. Universidade da 

Amazônia: Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente Urbano (dissertação de 

mestrado), 2009. 
12 LOTTA, G. S. e VAZ, J. C. Arranjos institucionais de políticas públicas: aprendizados a partir de casos 

do Brasil. In: Revista do Serviço Público, v. 66, n. 2, 2015. 
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possibilidades podem ser mais exploradas: além de pesquisas que procurem categorizar os 

arranjos, há espaço para pesquisas sobre seu funcionamento, sobre o envolvimento dos 

atores, sobre os mecanismos de coordenação, sobre o emprego de tecnologia, sobre o papel 

da burocracia no interior dos arranjos, sobre a intersetorialidade, entre outras. Boa parte 

dessas possibilidades de pesquisa podem ocorrer de forma articulada com objetos e métodos 

já empregados em outras temáticas da Administração Pública e da Ciência Política13.  

Tanto é possível desenvolver investigação sobre os arranjos do ponto de vista mais geral, 

com o olhar sobre o conjunto do aparelho estatal, quanto sob o ponto de vista das 

organizações específicas neles atuantes.  Estudar as capacidades nos arranjos 

institucionais sob esse ponto de vista promove uma aproximação à dimensão 

organizacional. Em consequência, permite levantar questões de pesquisa sobre as 

capacidades institucionais tendo como objeto organizações públicas específicas e seus 

atributos, entendidos como capacidades necessárias à implementação das ações sob 

sua responsabilidade. Também é possível propor estudos sobre o impacto do 

desenvolvimento dessas capacidades para atender novos requisitos das políticas 

públicas sobre as diversas dimensões das organizações.  

Há, portanto, o desafio em termos de oportunidade de pesquisa no campo dos estudos 

organizacionais. Será possível aproximar o campo dos estudos organizacionais ao estudo 

das capacidades estatais como objeto de estudos focados em organizações públicas, 

estudando-as do ponto de vista de suas capacidades? Parece possível, dentro dessa 

abordagem, trazer à luz um conjunto de fatores organizacionais que incidem sobre a 

capacidade do governo de intervir, formular, implementar a política e gerir serviços: 

cultura organizacional, valores na burocracia, padrões normativos, processos de 

trabalho podem ser exemplos desses fatores.  

Boa parte dos pesquisadores observa as capacidades como atributo do Estado. Tanto 

aqueles que as observam como capacidades de um Estado Nacional posicionar-se no 

contexto internacional frente a outros14, como aqueles que as observam como 

                                                            
13 LOUREIRO, M. R., TEIXEIRA, M. A. C. e FERREIRA, A. M. Desenvolvendo Capacidades Estatais: 

Conflitos e Articulação de Interesses no Projeto de Integração do Rio São Francisco. Desenvolvimento em 

Questão, ano 12, n. 28, out./dez., 2014. 
14 FEARSON, J. D. Primary Commodity Exports and Civil War. In: Journal of Conflict Resolution, August 

2005 vol. 49 no. 4, p. 483-507 
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capacidade de ação do Estado para realizar suas políticas pensam-nas em uma 

perspectiva de institucionalidade estatal15.  Há um importante desafio para ir além dessa 

abordagem e pensar as capacidades no âmbito do governo e das organizações. Das 

organizações, já falamos acima. Para se tratar das capacidades de governo é importante 

destacar as ideias de Carlos Matus16. Ainda que este autor esteja essencialmente 

preocupado como o planejamento estratégico governamental, percebe que há uma 

forte relação entre a realização das aspirações de um governo específico e as 

capacidades que ele é capaz de reunir e ativar. Matus demonstra isso através de uma 

figura bastante conhecida, que é a figura do chamado triângulo de governo.  

O triângulo de governo constitui-se de três vértices: Projeto de governo, 

governabilidade e capacidades. Um dado governo, sob um contexto sempre particular, 

tem um determinado Projeto de Governo, que é um corpo de aspirações do que esse 

governo pretende realizar. Este projeto não se realiza per se. Suas características 

influenciam e são influenciadas pelos dois outros vértices do triângulo. Um destes 

vértices é a governabilidade, ou seja, o poder que o governo, enquanto ator, dispõe de 

controlar e mobilizar recursos, o que significa, em última instância, o poder que o 

governo tem sobre outros atores. Logicamente, quanto maio for a governabilidade, mais 

próximo o governo estará de implantar seu projeto. O terceiro vértice é a capacidade de 

governo, que é o conjunto de recursos, habilidades e conhecimentos que o governo tem 

para atuar para implantar seu projeto, em dadas condições de governabilidade.  

Esta concepção leva à visão de que as capacidades não são estáticas e devem ser 

entendidas de ponto de vista situacional, ou seja, elas existem em dadas circunstâncias, 

em um dado contexto. Este contexto, obviamente, pode ser de uma duração maior ou 

menor, e pode ter elementos estruturais e elementos conjunturais. Engloba aquilo que 

Matus denomina regras e acumulações, ou seja, processos sociais consolidados sobre 

os quais o governo tem nenhuma ou pouca governabilidade. Porém, também, inclui os 

elementos da realidade sobre os quais o governo tem maior capacidade de intervenção.  

                                                            
15 EVANS, Peter. Government Action, Social Capital, and Development. In State Society Synergy, ed. 

Peter Evans. Berkeley: University of California Press, 1997.  
16 MATUS, C. Adeus, senhor presidente: governantes governados. São Paulo: Fundap, 1996. 
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O que, neste este tipo de olhar, pode ser considerado importante para ajudar em 

investigações sobre capacidades?  Primeiramente, esta visão situacional proposta por 

Matus atende a uma demanda, como apresentada por Renata Bichir em sua fala nesta 

mesa, de se pensar as capacidades não como instâncias absolutas, mas como 

influenciadas pelo contexto. Em segundo lugar, a abordagem situacional das 

capacidades pode ajudar a enfrentar o dilema de se pensar se estas devem ser tratadas 

como variável dependente ou variável independente. Dentro desta abordagem, as 

capacidades fazem parte de um sistema de causalidade mútua: em alguns momentos, 

são influenciadas pela governabilidade, ou seja, pelo poder do governo sobre os demais 

atores; em outros momentos, são influenciadas pelo tipo de projeto que o governo 

escolhe para si. Por sua vez, também influenciam o projeto e a governabilidade, visto 

que maiores capacidades podem permitir que o governo seja mais ambicioso com seu 

projeto; também podem permitir que o governo reúna maior poder sobre os demais 

atores.  Portanto, a capacidade não é um dado abstrato da realidade, ela não está lá, 

instalada no Estado, apenas à espera de que seja usada, como uma ferramenta em uma 

prateleira. A capacidade de governo é um fenômeno político e situacional: em lugar da 

capacidade abstrata, existe a capacidade naquele contexto específico, para uma dada 

configuração de Projeto de Governo, dada uma determinada relação de 

Governabilidade, e, simultaneamente, é capaz de influenciar esses dois outros vértices. 

E, aqui, chegamos a uma terceira oportunidade de pesquisa relacionada à visão 

situacional das capacidades, que é o entendimento de suas relações com a 

Governabilidade e o Projeto de Governo. Além disso, a visão situacional das capacidades 

pode contribuir para os referenciais metodológicos das pesquisas no campo.  

A visão situacional das capacidades de governo mostra que uma capacidade potencial 

significa muito pouco. Não adianta ter uma herança de alguns bilhões de dólares num 

banco na Suíça, mas por algum motivo ser impedido de usá-la. Formalmente sou 

bilionário, mas não tenho capacidade de utilizar o dinheiro. Então, a capacidade 

abstrata, uma capacidade que não pode ser convertida em intervenção, significa muito 

pouco. Neste sentido, a própria capacidade do governo de mobilizar recursos e 

transformar capacidades torna-se extremamente importante, e isso tem a ver com a 

Governabilidade. Portanto, devemos nos preocupar com a capacidade de mobilizar 
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recursos e de mobilizar poder junto a sociedade e junto à própria burocracia, e está claro 

para todos que a burocracia conta neste jogo, como dito anteriormente. Essa 

capacidade vai ser uma capacidade central e pode ser merecedora de pesquisas 

específicas ou ser um aspecto a ser considerado em pesquisas sobre o tema.   

Em nosso Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas da EACH-USP 

temos realizado pesquisas usando esse referencial. Temos uma dissertação 

recentemente concluída sobre capacidades de governo para processos de formulação 

de políticas públicas de maneira participativa, além de outras em andamento. 

Pela natureza da pesquisa no campo das capacidades, há uma tarefa para a qual muitos 

podemos contribuir, que é construir um repertorio de casos. É verdade que existe uma 

discussão sobre até que ponto é válido estudar casos de capacidades em detrimento de 

outras possibilidades de pesquisa. Entretanto, parece que a construção deste repertório, 

do ponto de vista de avanço de pesquisa no campo, contribui para um melhor 

conhecimento do universo empírico e para a posterior ampliação do potencial de 

generalização das pesquisas sobre o quadro brasileiro, relativamente contemporâneo.  

A consolidação de um repertório de estudos de caso também contribui para se pensar 

o problema da relação entre as capacidades e o resultado das políticas, pois permite 

dispor de um volume de evidências que auxilie pesquisas em que se possa, e alguma 

maneira, analisar várias ocorrências das variáveis e isolá-las.  

Outra perspectiva importante é explorar em pesquisas o processo de construção ou, 

poder-se-ia dizer, a partir de uma perspectiva situacional, de ativação de capacidades. 

Há uma pergunta fundamental, aqui: como as organizações estatais ou como o governo 

atuam para construir capacidades em um determinado processo? Uma vez que as 

capacidades devem ser vistas de maneira situacional, é preciso compreender como se 

dá a dinâmica em que uma dada capacidade é reconhecida como necessária e 

construída ou ativada. A partir de um repertório de casos tratando deste assunto, será 

possível avançar em termos de generalização, também aqui. 
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A mensuração de capacidades é um outro objeto de reflexão, especialmente por autores 

estrangeiros17. Neste campo, há possibilidades de pesquisar indicadores de 

capacidades18 ou de buscar outras formas de enquadramento do problema da 

mensuração e avaliação de capacidades.   

Um aspecto relacionado aos arranjos institucionais e ao estudo das capacidades nas 

organizações públicas é o estudo da relação entre burocracia e capacidades. Os estudos 

sobre burocracia são vastos e não é necessário resumi-los aqui, mas um conjunto de 

temas empregados pode ser voltado à temática das capacidades. De maneira evidente se 

pode vislumbrar problemas de pesquisa como a discricionariedade de agentes públicos, o 

papel dos distintos estratos da burocracia nos processos de ativação, construção ou 

bloqueio do acesso do governo a capacidades, a captura das capacidades pela burocracia 

ou os processos de apropriação daquelas por esta. Por exemplo, um caso específico que 

merece ser investigado é observar o processo de construção e apropriação de 

capacidades pelo que podemos chamar de Leviatã do Controle no Estado Brasileiro. Nosso 

Leviatã do Controle, que se apropriou de enorme poder no interior do Estado brasileiro, 

é fruto de um expressivo processo de construção de capacidades que, de certa maneira, 

se autoalimenta a partir de interesses dos setores da burocracia nele envolvidos.  

Além de investigar o processo de construção, também é possível refletir sobre qual é o 

resultado final desse acúmulo de capacidades pela burocracia e que escolhas estão por 

trás dela. Há, aqui uma pergunta instigante:  o que move o Estado, que se 

autotransforma, a abrir mão de capacidade de gestão e de atuação em várias políticas 

públicas, mas não abrir mão de cada vez mais fortalecer e aumentar este Leviatã do 

Controle? O que que está por trás disso?  Que grupos sociais, quais são os interesses da 

burocracia, que setores das classes dominantes de alguma maneira também se 

beneficiam dessas capacidades capturadas? Talvez se possa pensar em um abstrato país 

onde, em última análise, a maior parcela do poder está na mão do capital financeiro.  A 

partir disto, constrói um sistema de controle para inibir outras formas de atuação que 

não sejam aquelas financerizadas ou que empurrem para a financerização da economia 

                                                            
17 HANSON, Jonathan & SIGMAN, Rachel. Leviathan's Latent Dimensions: Measuring State Capacity for 

Comparative Political Research (May 1, 2013). APSA 2011 Annual Meeting Paper, 2013. 
18 SOUTO, A. L. S. S.,  KAYANO, J.  ALMEIDA, M. A. e PETRUCCI, V. Como reconhecer um bom 

governo? São Paulo, Instituto Pólis, 1995. 
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e dos serviços públicos. Nem que seja para estudar esse hipotético país, há aqui uma 

excelente questão para pesquisar.  

O estudo das capacidades não precisa estar limitado à dimensão burocrática, todavia. 

Há temáticas no campo da política e da relação Estado-Sociedade que merecem 

destaque. De um lado, há as capacidades que o Estado constrói para dar conta das 

demandas crescentes por transparência e controle social do governo19. De outro, parece 

oportuno observar as capacidades do Estado na promoção da participação social, tema 

no qual temos pesquisas em andamento em nosso programa de pós-graduação. 

Por fim, vale destacar que cabe um olhar sobre a tecnologia como elemento de 

capacidades estatais. Vivemos um contexto de mudança de paradigmas tecnológicos, 

sobre a base das mudanças anteriores, baseadas na expansão da informática e da 

Internet. Nesta nova fase, destaca-se a expansão de tecnologias e práticas como 

mobilidade, dados abertos, desenvolvimento colaborativo de aplicações, interatividade, 

onipresença da rede, computação em nuvem. A tecnologia da informação penetra em 

todos os recantos da vida das organizações e torna-se cada vez mais estratégica para a 

ação pública. Isto torna urgente entender o que são as capacidades tecnológicas no 

âmbito das organizações públicas20. Seguramente, não é mais possível fazer nenhuma 

análise organizacional sem considerar as capacidades tecnológicas, perguntando-se 

como os novos padrões tecnológicos mencionados acima afetam as capacidades, ou 

indagando como a própria tecnologia no setor público vai se construindo. Aqui, as as 

ideias da construção social da tecnologia podem ser muito úteis para entender que a 

construção das capacidades tecnológicas do Estado é um processo social complexo, no 

qual capacidades são ativadas ou não de acordo com as demandas que surgem do 

Estado e da Sociedade, em interação constante envolvendo cooperação, conflito e 

disputa entre os atores.  

 

  

                                                            
19 VAZ, J. C. A delicada disputa pelas cabeças no Brasil pós-redemocratização. In: Cadernos ENAP, ed. 

especial, 2006. 

20 STEFANI, A. G. M. Utilização de TICs em processos participativos no Brasil sob a ótica de capacidades 

de governo. São Paulo: Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas, Escola de Artes, 

Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo,  2015 (dissertação de mestrado). 
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Introdução 

Ursula Peres: Bom dia a todos e todas, é um grande prazer fazer parte do nosso 

Colóquio de Estudos em Gestão de Políticas Públicas. Eu sou a professora Ursula Peres, 

docente dos cursos de graduação e mestrado em Gestão de Políticas Públicas da EACH, 

doutora em economia, com graduação em Administração Pública. Este é o professor 

Luís Fernando Massonetto, da Escola de Direito do Largo São Francisco, com 

graduação e doutoramento em direito econômico; e o professor doutor Jaime Crozatti, 

também do curso de Gestão de Políticas Públicas da graduação e do mestrado, que é 

doutor em contabilidade pela FEA-USP. Compomos a mesa de "Análise Incremental e 

questões concernentes ao Gasto Público Eficiente", que vai tratar e discutir temas 

referentes ao orçamento público. 

O Orçamento Público é um instrumento fundamental para a formulação e implementação 

de políticas públicas. Em seu processo decisório elementos políticos e técnicos devem ser 

considerados para que haja equilíbrio entre as receitas a serem arrecadadas e as despesas 

fixadas para a execução das mais variadas políticas públicas, levando em consideração as 

regras constitucionais/legais que definem os recursos públicos, assim com o conflito 

distributivo existente entre os diversos setores da sociedade. Dessa maneira, esta mesa 

propõe discutir os principais pontos de destaque na análise política e econômica para um 

orçamento gerido dentre os requisitos de eficiência técnica e justiça social.  

Conflito Distributivo e Incrementalismo na Governança do Orçamento Público 

Ursula Peres: Nossa proposta temática visa abordar diferentes vertentes da questão 

orçamentária. Início a discussão tratando de questões sobre a teoria orçamentária e 

algumas fricções dessa teoria, passando depois a palavra para o colega Massonetto, que 

vai levantar temas concernentes a gestão patrimonial do estado e em seguida o 

professor Jaime Crozatti vai abordar questões relativas ao gasto com saúde. Esperamos 

ser breves para termos tempo de debate com vocês ao final.  

Uma primeira discussão fundamental na teoria orçamentária é que quando discutimos 

orçamento e gasto público – esta é uma questão bastante pertinente ao momento atual 
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– a análise do tempo de que existe uma tendência sempre crescente em torno do 

orçamento e gasto público. Isto não é uma questão brasileira, nem uma questão latino-

americana, é uma questão mundial, avaliada por diversos autores de que existe esse 

crescimento do orçamento muitas vezes acima, inclusive, da questão da renda.  

A teoria clássica discute o orçamento como instrumento de planejamento, ou seja, como 

se fosse algo perfeitamente administrável pelo Estado, cumprindo funções: função de 

alocar recursos, função de estabilidade de economia e função de distribuição de renda. 

Trabalhamos a partir do entendimento dessas funções para compreensão do 

orçamento. Entende-se que o orçamento e o gasto público crescem, muitas vezes 

superior à renda, isto é, proporcional ao PIB crescente. A teoria explicativa de Wagner, 

Peacock e Wiseman mostra isso. Agora, esse processo não é harmonioso. Se analisarmos 

ao longo dos séculos como se dá o crescimento orçamentário, como ele se estrutura em 

novas funções, trata-se de um processo que ao longo da história tem muito 

derramamento de sangue inclusive. Como é que isso acontece? Crescer acima da renda 

significa o quê? Significa tributar acima da renda, garantir que o Estado agregue para si 

um percentual do PIB maior, significa que ele está extraindo de parte da economia um 

percentual maior do PIB. Por que isso acontece? O que são as funções do Estado? Por 

que o Estado sai de uma função inicial focada em segurança pública e ao longo do tempo 

a gente cobra do Estado o atendimento em saúde, educação, assistência, segurança 

pública, verde e meio ambiente, habitação, infraestrutura urbana, esportes, idosos, 

igualdade racial, enfim, podemos ficar aqui talvez a manhã inteira falando sobre as 

funções do Estado, sem chegar ao fim, porque é uma demanda crescente. Como se dá 

esse processo é uma questão a ser entendida e explicada.  

A teoria clássica, que pressupõe a existência das funções alocativas, não trabalha com o 

entendimento do porquê cresce, pois não é harmonioso, isso não é um elemento 

constitutivo dessa teoria. Ela analisa e demonstra esse processo de crescimento, mas não 

se aprofunda nessa compreensão. A discussão neoliberal busca entender isso através da 

public choice, entendimento de como alguns grupos interagem a partir de preferências 

individuais, mas também não está no escopo dessa teoria uma das componentes 

fundamentais do entendimento desse processo, que é a componente conflitiva. 
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A compreensão orçamentária sob a ótica da racionalidade explica apenas parte da história. 

Toda a discussão da análise política e a percepção da economia política do orçamento, nos 

ajuda a entender como é esse processo ao longo do tempo e porque ele é ou não 

harmonioso. Então uma parte da explicação foi dada a partir da análise marxista e a outra 

pelo neoinstitucionalismo. Com a economia política do orçamento, busca-se explicar 

componentes de que não existe uma neutralidade na escolha alocativa do orçamento. Não 

conseguimos administrar o orçamento como um resumo aritmético. Essa não é uma 

expressão, ainda que fosse desejável, não considero que seja, mas ainda que fosse desejável 

ter uma discussão aritmética do orçamento, quanto custa, quanto preciso e pronto, isso não 

é possível, porque o seio da sociedade não é aritmético e não é equânime. 

Logo o orçamento reflete a estrutura social das sociedades que é não harmoniosa, mas 

conflitiva. E o processo não harmonioso e conflitivo de construção da sociedade reflete-

se na alocação de gasto do Estado. Esse é um processo histórico em que a variação dos 

momentos históricos vai compor as variações do processo orçamentário; compondo 

disputa por recursos e institucionalidades em torno destes. Há momentos em que esses 

recursos tendem mais para uma estruturação de função social, para uma estruturação 

de função econômica estruturante, uma estruturação de função de equilíbrio e 

financeirização; isso se dá ao longo do tempo em ajustes pontuados e instáveis. 

A percepção desse processo implica entender: quem está por trás desse processo; quais 

são os grupos que brigam pelo orçamento com mais ou menos poder, com mais ou 

menos interação com outros grupos; criamos essa estrutura de detalhamento de 

recursos de gastos a partir do jogo, da guerra de atritos, da guerra de interesses de 

grupos sociais que se refletem na briga por recursos orçamentários. O orçamento é o 

lócus do conflito distributivo da sociedade.  

A compreensão disso enquanto teoria é algo que se busca, inclusive debatemos 

bastante na discussão orçamentária que precisamos avançar numa teoria sobre o 

orçamento, e o entendimento disso no âmbito da economia política e da sociologia do 

orçamento, de que orçamento é o lócus do conflito distributivo, nos permite buscar 

entender e encaminhar esse conflito. Ignorar a existência desse conflito e buscar 

aritmética no orçamento, nos cria dificuldade para sair de um patamar de desajuste. O 

atual momento que vivemos no Brasil é um momento de compreensão do limite do 
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conflito distributivo. Sendo este muito mais acirrado em períodos de retração 

econômica do que em períodos de expansão econômica.  

O equilíbrio das constas públicas como uma busca, um dogma ou uma política pública é 

uma das variáveis que entram nesse processo, também buscado por grupos, porque o 

equilibro interessa para que haja recursos para algumas funções, se não tem equilíbrio, 

falta recurso. Se há um déficit, quem paga por ele? A busca do pagamento do déficit é 

uma busca conflitiva, pois ninguém quer pagar o déficit, nenhum grupo social. Os grupos 

que têm mais poder tentarão imputar o déficit para outros grupos com menos poder. E 

é nesta discussão, que configuramos a estrutura orçamentária.  

Dessa forma, a estrutura do orçamento brasileiro é formatada a partir do modelo racional. 

Dentro da escola de modelagem que chamamos de racional compreensiva. O que é isso? 

É um modelo que parte do pressuposto que existe uma compreensão de todos os fatores, 

um domínio de todas as informações, a possibilidade de controle de todos os insumos e 

instrumentos. Esse modelo que é uma adaptação de orçamento programa, proveniente 

da modelagem da escola racional americana, é como atualmente estruturamos o 

orçamento no Brasil. Apesar da estrutura e o modelo estrutural do orçamento serem da 

abordagem racional, temos uma série de componentes no orçamento brasileiro, que não 

são condizentes com esta modelagem racional. Há componentes inerciais e incrementais 

que dificultam a aplicação do modelo racional.  

Quais são os pressupostos do modelo racional? O grau de arbítrio, a liberdade de 

escolha. O orçamento programa determina a existência de diferentes programas que 

me permitem analisar o custo e benefício e decidir sobre eles. Então, esse é um 

pressuposto: tenho alternância, uma gama de opções possíveis e escolho entre elas. Isto 

não é condizente com o orçamento que possui um forte componente incremental, com 

um alto grau de rigidez, porque isso reduz o grau de liberdade. Então como eu vou 

escolher se já foi escolhido no ano anterior, nos anos anteriores?  

Uma parte dessa modelagem de orçamento programa, pode partir de um pressuposto 

de orçamento base zero, como se eu pudesse recomeçar a qualquer momento. Este 

orçamento base zero, não sei se vocês já leram ou ouviram falar sobre ele, é um 

orçamento que eu tenho todo o grau de liberdade, é base zero. Por exemplo, é como se 
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aqui na USP, ano que vem, a gente fizesse todo o orçamento independentemente da 

existência de gastos com pessoal, que são fixos. Imaginem um orçamento base zero no 

Brasil para os estados, municípios e união, parece factível? É algo bastante complexo, 

existem uma série de gastos que historicamente grupos estabeleceram como 

conquistas, como direitos, como obrigatoriedade e estabelecem então componentes 

determinados, inerciais, incrementais, que reduzem nosso grau de liberdade. Trabalhar 

a partir disso com modelo racional não torna possível, acredito que sempre haverá a 

racionalidade, mas torna muito mais complexo e delimitado. É possível trabalhar com 

racionalidade dentro de um programa, mas eu não tenho grau de liberdade para 

escolher todos os programas que eu gostaria de ter.  

Sendo assim, dentro dessa estruturação do orçamento brasileiro, e veja, não é só o 

orçamento brasileiro, a maioria dos orçamentos tem uma parte que é inercial e 

incremental. Arenas democráticas conflitivas vão buscar garantia e estabilidade. Um dos 

grandes temores de grupos sociais é ficarem sujeitos a instabilidade da política. A arena 

política é instável. Você pode ganhar num momento e perder em outro. Estabelecer 

perenidades é sempre uma busca de grupos. E o que é uma perenidade? É obrigar que 

determinado gasto sempre exista. Por exemplo, vincular gastos, estabelecer regras de 

limites de gastos. Os grupos que conseguem essa perenidade não querem abrir mão 

desse direito. Ao estabelecer num momento histórico uma perenidade, no momento 

seguinte outros grupos, que não estavam ali presentes, vão ter que iniciar a sua busca 

conflitiva a partir daquilo que já está estabelecido. Logo a conquista de direitos também 

é uma conquista que tem uma trajetória determinada pela trajetória de outros grupos. 

Nessa análise, há uma explicação muito mais incrementalista do que racional de gastos, 

porque uma vez que eu consigo estabelecer meu patamar em uma arena de conflito, 

numa arena política, então eu determinei gastos em educação como gastos perenizados 

que tem uma vinculação, a partir daí a minha estruturação é incremental.  

Dessa forma, se os recursos com educação são vinculados, periodicamente vincularei 

uma parte das receitas para a educação, ano após ano, crescendo incrementalmente. 

Se eu tinha 30% de uma receita em um ano, crescerei no outro. Ou ainda, como nesse 

ano, decrementalmente. Se a receita cai, que acontece? A despesa cairá. É simples cair? 

Nada simples! Se meu gasto é inercial e eu cresci ao longo do tempo incrementalmente, 
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eu não volto para trás de uma hora para outra, porque isso significa cortar despesas 

obrigatórias constituídas. 

Mais uma vez tomamos a USP como exemplo. Ela cresce incrementalmente ano após 

ano. Isso é uma despesa estabelecida a partir de uma regra de vinculação do ICMS e 

num determinado momento quando isso começa a cair, cria-se um problema. Ainda que 

a regra esteja estabelecida e cumprindo um determinado percentual, as despesas que 

se acostumaram inercialmente com o aumento periódico, não tem uma redução 

automática, isso é uma discussão e uma grande dificuldade. Existem teóricos dessa 

análise incremental, Lindblom e todos os incrementalistas orçamentários, como 

Wildavsky, Caiden e vários outros que trabalham essa discussão. Tem-se aqui uma 

associação importante do que entendemos como equilíbrio e desequilibrio com grandes 

possibilidades de ajuste a partir da inércia e do incrementalismo do orçamento.  

Entrando um pouco na temática atual, fazendo uma correção nessa discussão do 

orçamento com aspectos incrementalistas temos dois lados importantes a serem 

estabelecidos. Primeiro, como comentei, a análise e o peso do conflito distributivo é 

muito pior, é mais acirrado no momento de retração. Então fica claro que o momento 

que estamos vivendo desde o ano passado, nos coloca numa discussão de que a conta 

não fecha e a consequência direta no nosso discurso padrão é que precisamos cortar. 

Ainda que haja sempre um discurso, "não, talvez pensar um novo imposto", ou "uma 

nova receita apareça", isso é logo rechaçado no nosso inconsciente coletivo. Temos uma 

estruturação dos gastos públicos pelo lado da ineficiência, que em parte existe, o que 

sempre nos leva a pensar que é preciso cortar e reajustar.  

Um ponto é que do nosso desequilibro histórico entre oferta e demanda, atendimento 

de estado de bem-estar social, a estruturação que fizemos para tentar atender parte 

desse desequilibro nas áreas de saúde, educação e assistência social, estabeleceram 

uma série de regramentos que hoje não conseguimos simplesmente cortar, de ajuste 

técnico-orçamentário. Existem regras assumidas de direitos assumidos, ao computar 

esses direitos assumidos de previdência, de seguridade social, de saúde educação de 

funcionalismo a margem de ajuste de um orçamento como o federal é de 4%. O que 

equivale aproximadamente a 200 bilhões, que se conseguissem cortar 30 bilhões, que 

hoje é o déficit que foi para a câmara, o déficit primário. Veja, o orçamento não foi para 
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a câmara com desequilibro orçamentário, como tem sido propagado pelos meios de 

comunicação, o orçamento federal foi para a câmara com um desajuste primário que é 

novidade, nunca aconteceu na história, aconteceu? Mas não houve uma proposta que 

está fundada no total de receitas e despesas orçamentárias. 

 Agora, o desajuste primário é um problema, porque alguém precisa dar conta de fazer 

esse ajuste. Se ninguém der conta, isso implica em emissão de dívida e estabelecemos 

um regramento que não queremos emissão de dívidas para não avançar no desajuste. 

Como é que ajustamos essa questão? Ou repensamos a estrutura de despesas 

obrigatórias, com questões constitucionais legais e vinculações estabelecidas, ou 

também olhamos para a receita. No lado da receita, existe uma discussão que a nossa 

carga tributária já foi muito elevada nos últimos anos, o que de fato é verdade. Mas essa 

carga tributária tem uma estrutura bastante ineficaz na sua forma de arrecadação e na 

forma de cobrança de grupos. Essa é uma discussão que a gente não faz, que evitamos 

fazer, que nosso sistema tributário é inadequado para nossa estrutura de direitos 

constituídos. Se não queremos repensar o lado da receita, para tentar atender essa 

estrutura de direitos, ficaremos ininterruptamente discutindo o conflito distributivo 

sem sair dele. Ainda se não tivéssemos a dívida para pagar, que hoje se paga com 

rolagem, não conseguimos nem o superávit para poder equacionar parte da dívida, logo 

o montante que pagamos é receita de capital. Mesmo não entrando nisso, há uma série 

de despesas colocadas, que para dar conta delas temos que pensar na nossa estrutura 

tributária. Por exemplo, que arrecadação de imposto de renda queremos fazer, com 3, 

4 níveis de alíquotas, enquanto boa parte de países de OCDE têm mais de 15, 20 tipos 

de alíquotas de imposto de renda por faixas.  

Para falar só de Imposto de Renda, pois não estamos hoje aqui para discutir política 

tributária, para resumir e encaminhar minha apresentação, aqui existe uma série de 

pautas de pesquisa nesse campo, que implicam não só a compreensão do processo 

orçamentário a partir dessa perspectiva incrementalista; da análise de economia política 

desse conflito que está por trás de orçamento, que é uma análise de políticas públicas a 

partir do orçamento; entendimento do orçamento e sua influência nas políticas públicas 

a compreensão do conflito. Uma agenda importantíssima que é a agenda tributária, que 

tem sido deixada de lado nos últimos anos, mas que precisamos caminhar e avançar nessa 
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discussão. E para além de tudo isso, uma agenda importante a ser continuada de eficiência 

no uso dos recursos. Porque é claro que além de toda essa configuração de estrutura 

orçamentária, cada uma das despesas e programas orçamentários existentes estão 

enrijecidas e estruturados, se eu ainda gastar mal, é o pior dos mundos. É um componente 

conflitivo que eu não consigo ajustar, reduz graus de liberdade eu ainda desperdiço 

recurso alocado. Então uma agenda de eficiência, uma agenda de compreensão desse 

conflito e uma agenda de discussão tributária, são agendas de pesquisas colocadas.  

Eu tenho tentado trabalhar com alunos tanto do mestrado quanto da graduação nessa 

agenda orçamentária, de estrutura orçamentária, tentando casar um pouco desses outros 

dois pontos, principalmente nessa questão da teoria orçamentária, da análise de conflito, 

mas esses outros pontos também são importantes não temos como não discutir.  

A Lei de Responsabilidade Fiscal, a gestão patrimonial e os impactos para o 

orçamento público  

Luis Fernando Massonetto: Bom dia a todos. Sou professor da Faculdade de Direito e 

venho desde o doutorado trilhando uma agenda de pesquisa em torno do direito 

econômico, ou seja, das relações entre o direito e a economia; e, de modo mais especial, 

em um campo específico do direito que é pouco estudado: o direito financeiro. Esse 

campo se ocupa das relações jurídicas dentro do financiamento das políticas públicas, 

da questão orçamentária, das relações de adequação das políticas fiscais do Estado 

nacional e dos entes subnacionais. Minha intervenção está organizada a partir de um 

ponto que considero essencial para uma agenda de pesquisa renovada do direito 

financeiro e da gestão: a infraestrutura. 

Boa parte do debate hoje gira em torno de diagnósticos da insuficiência do orçamento. 

Como disse a Prof.ª Úrsula, fala-se da desproporção entre as despesas correntes e as 

despesas de capital, ou seja, a margem disponível é muito pequena para se incrementar 

os investimentos em infraestrutura, para avançar na chamada formação bruta de capital 

fixo. Por que a formação bruta de capital fixo é muito importante? Porque existe uma 

economia política da infraestrutura que aponta como esta melhora a prestação de 

serviços públicos, aumenta a produtividade da força de trabalho, aumenta a 
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produtividade da economia nacional a partir do incremento de tecnologia, de novas 

possibilidades de prestação de serviço. 

As possibilidades de crescimento econômico sustentável de alguma maneira aparecem 

vinculadas à capacidade sustentada de formação de capital fixo. Portanto, a reflexão 

sobre a gestão eficiente passa necessariamente pelo pensar como seria possível, no ciclo 

orçamentário, garantir a manutenção e o incremento dos investimentos em 

infraestrutura. Aqui constatamos que, apesar de existir no debate público obsessão pelo 

investimento, obsessão pela infraestrutura, isso não é traduzido em normatividade. Por 

quê? Porque o direito financeiro hoje é um direito do orçamento público. 

Se tomarmos a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que talvez seja hoje o diploma mais 

importante de gestão das finanças públicas, vemos que há ali uma forte regulamentação 

e um grande detalhamento em relação ao controle de fluxo, mas pouco a se dizer sobre 

estoque, sobre gestão de riqueza, sobre gestão de infraestrutura constituída. A LRF 

avança uma normatividade específica com controles prudenciais, com garantia de 

liquidez do Estado, e estratégias para a busca de uma dívida pública sustentável. Houve 

um incremento normativo relacionado a esses aspectos. Mas, em relação à gestão 

patrimonial, em relação ao estoque, existe um único capítulo na LRF, e muito pouco 

discutido ou trabalhado. Eu gostaria de evidenciar na fala de hoje a importância de se 

focar politicamente esse capítulo da gestão patrimonial: o direito financeiro deve 

avançar além da regulamentação de fluxo, para pensar também uma gestão política da 

riqueza, uma gestão política dos estoques. 

Na teoria jurídica, os bens públicos seguem sendo tratados a partir de uma classificação 

antiga, do começo do século XX (introduzida no Código Civil de 1916). Trata-se de uma 

classificação a partir da destinação do bem. Aqueles que já tiveram noções introdutórias 

do direito público sabem que os bens públicos são classificados como de uso comum do 

povo, especiais ou dominicais. Assim, existem aqueles bens do Estado que todos utilizam 

indistintamente, aqueles afetados à prestação de determinado serviço público (como 

um hospital ou uma escola), e aqueles bens do Estado que são análogos a bens privados, 

por não estarem afetados a um uso especial nem poderem ser aproveitados 

indistintamente por qualquer cidadão. Toda teoria do uso dos bens públicos gira em 

torno dessa classificação a partir da destinação. 
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Avançou-se muito pouco no tratamento financeiro dos bens públicos, isto é, no 

tratamento do bem público como um ativo. Um ativo que pode ser alienado em 

determinadas oportunidades, um ativo que sofre depreciação, um ativo cujo valor tem 

que ser reposto por meio do orçamento público. O que a LRF evidencia, quando trata da 

gestão patrimonial, é a necessidade de a contabilidade pública passar a reconhecer, 

avaliar e mensurar os custos de reposição de toda a infraestrutura pública. Dessa forma, 

não basta simplesmente discutir a inscrição e o registro patrimonial de um determinado 

bem público; a gestão responsável do ponto de vista patrimonial envolve além do 

registro de tal ativo, a avaliação de seu valor de mercado e o cuidado, de modo 

transparente, da sua depreciação e de seus custos de reposição. 

A exemplo, imaginemos uma praça. Todos vivenciam isso na cidade: há uma diferença 

entre a praça quando o prefeito a inaugura e tira fotos e a mesma praça dois anos 

depois. Mato alto, balanço quebrado, por quê? Porque aquele bem de uso comum do 

povo, que se efetivou como infraestrutura a partir de um gasto orçamentário, 

simplesmente desapareceu das preocupações correntes do orçamento: a depreciação 

daquele ativo virou assunto de ninguém. Isso acontece também com os bens de uso 

especial. Na universidade nota-se isso: existe uma depreciação não acompanhada por 

uma recomposição atual de modo a manter o capital sempre próximo àquilo que se 

desejava quando ele foi composto. E nota-se isso também com bens dominicais. Baste 

observar o tratamento que o país dá hoje aos ativos não-operacionais do setor 

ferroviário, onde se vê uma grande carência para a realização das políticas de 

desenvolvimento urbano e uma grande massa de terra inutilizada, sem que ninguém 

assuma a responsabilidade pela não utilização daquelas áreas. 

O que eu gostaria de chamar a atenção é: uma gestão eficiente e transparente passa pela 

regulamentação efetiva desse capítulo da LRF, e pela colocação em evidência dos custos 

da infraestrutura pública. Qual é o potencial político, além do incremento da capacidade 

de gestão, da contabilização completa desses ativos? No meu modo de entender, 

pensando especificamente o urbano e o impacto da gestão de infraestrutura nas cidades, 

o primeiro ponto seria evidenciar o conflito orçamentário. Surgiria a possibilidade de 

controlar as escolhas da administração em relação a quais ativos são mantidos ou não. 
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Quem verifica a cidade ao longo do tempo percebe claramente que existe uma estratégia 

de capitalização de certas regiões da cidade e descapitalização de outras. 

A literatura da economia política das cidades discute esse tema, mostrando que o 

processo de especulação na cidade nunca é um processo individual do proprietário 

urbano, mas uma pactuação do agente privado com o Estado. Por que o Estado? Porque 

o que gera valor para o proprietário urbano, diferente do que o velho direito de 

propriedade dizia, não é a relação do proprietário com a coisa. O que gera valor à 

propriedade urbana é a relação desta propriedade com a infraestrutura urbana. Você 

pode ser o melhor proprietário do mundo, o mais zeloso e vigilante dos seus deveres 

como proprietário. Se o seu imóvel estiver numa área na qual existe uma estratégia de 

descapitalização, de não investimento em infraestrutura, o seu imóvel irá se depreciar 

de modo acelerado, irá perder valor. Por outro lado, você pode ser o pior proprietário 

do mundo, mas se o seu imóvel estiver numa área de forte capitalização, de forte 

investimento em infraestrutura, ele irá se valorizar. Ou seja, toda valorização 

patrimonial individual privada na cidade depende da gestão política da infraestrutura. 

Pensar numa gestão política da infraestrutura, que tem essa capacidade de gerar valor 

para a cidade, depende do reconhecimento da infraestrutura como um ativo, ou seja, 

depende de deixarmos a velha classificação do direito administrativo, do direito civil, de 

achar que uma rua é só um bem de uso comum do povo. Ela é muito mais do que isso. 

Ela é um ativo que foi constituído como capital e que precisa de um suporte 

orçamentário permanente para a manutenção de seu valor, e que, evidenciado 

contabilmente, pode nos dar transparência do aproveitamento per capita daquela 

estrutura, para que se pense os efeitos distributivos da infraestrutura. 

Todos se deparam com a metáfora infeliz do "cobertor curto" quando se fala do 

orçamento. É uma metáfora infeliz porque, na verdade, o "cobertor curto" deixa de cobrir 

apenas a cabeça ou os pés. Outras partes do corpo seguem sempre cobertas. Ou seja: 

temos uma dificuldade de manutenção da infraestrutura, mas uma dificuldade seletiva, 

pois certa parte da infraestrutura da cidade é permanentemente reposta. Quem anda no 

centro expandido não reclama da manutenção de infraestrutura. Quem começa a sair do 

centro expandido começa a ver que a zeladoria da cidade não é exatamente a mesma. 

Uma contabilização dos bens públicos enquanto ativos nos permitiria, do ponto de vista 
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político, fazer esse controle. Para quais infraestruturas o recurso de manutenção é 

direcionado? Existe uma relação entre a utilização e aproveitamento per capita daquela 

estrutura e a estratégia de alocação de recurso na sua manutenção? Essa é uma relação a 

se evidenciar através da uma contabilidade mais transparente. 

Outra questão que considero importante, e que ficaria evidente, é a situação de 

ausência, no orçamento público, de um gasto corrente necessário para a manutenção 

da infraestrutura. Reconhecendo a infraestrutura como um ativo, ela sofre um processo 

de depreciação: há um custo invisível que não aparece no orçamento, que está sendo 

arcado pelo usuário da infraestrutura, mas que não fica evidenciado no processo 

orçamentário. Se há um custo não evidenciado, há uma situação análoga a uma 

“operação de crédito” indireta, implícita, sendo feita pelo gestor por meio da 

infraestrutura. Ou seja, a decisão presente de não manter infraestrutura significa um 

financiamento interno para outras despesas. 

Onde quero chegar com esse raciocínio? Nos municípios brasileiros, depois do acordo 

da dívida e da política de austeridade fiscal permanente, boa parte das contas fecha por 

conta desse financiamento implícito e depreciação de infraestrutura. É difícil que as 

contas fechem no orçamento, como mostrou a Profª. Úrsula; quando fecham, isso se 

apoia em um empobrecimento das cidades. Há uma decomposição, uma depreciação 

daquele ativo que fora cuidado a duras penas pelas gestões e gerações anteriores. Essa 

escolha daquilo que vai ser descapitalizado é seletiva: daqui talvez pudesse surgir uma 

agenda de pesquisa, "o efeito regressivo do processo de descapitalização da cidade". 

Tal financiamento indireto do orçamento público, especialmente dos orçamentos 

municipais, se dá a partir de uma prestação de serviço pior (por exemplo, da não 

manutenção do hospital). Ocorre uma desvalorização da propriedade, por conta, de um 

lado, da dificuldade de expandir e universalizar infraestrutura urbana; de outro lado, da 

dificuldade de contabilizar a pouca infraestrutura que já fora expandida. Este me parece 

que um ponto importante para se avançar, mesmo com um marco legislativo 

complicado que é a LRF. Pode-se dizer que é um marco complicado por conta da ordem 

de preferência de pagamentos que ela cria. Porém, mesmo dentro desse marco 

normativo há uma janela importante para modificações na gestão da infraestrutura. 



 

40 
 

Se de fato a questão de infraestrutura é uma obsessão, por que o tema não é igualmente 

tratado quando se pensa na necessidade de manutenção dessa infraestrutura e a 

distribuição dos efeitos supostamente positivos do incremento da infraestrutura? Aqui 

retoma-se um aspecto prático do ponto de vista da infraestrutura, e novamente a literatura 

da economia política das cidades realiza essa discussão. Qual é a tragédia da infraestrutura? 

Aparentemente, só existiriam aspectos positivos relacionados à infraestrutura: melhora do 

serviço público, aumento da produtividade do trabalho etc. Mas o custo da infraestrutura, 

em vários momentos, é justificativa para o pacto de austeridade. A necessidade de liberação 

de recursos suficientes para uma política que envolva investimentos impele justamente ao 

corte de despesa corrente, à diminuição do tamanho do Estado. 

A literatura da economia política das cidades mostra como o discurso que vem desde a velha 

teoria do desenvolvimento, de que o arranque do desenvolvimento virá com o aumento da 

infraestrutura, serviu para aumentar a taxa de exploração nos países periféricos e justificar 

políticas de austeridade - já que é necessário um grande esforço fiscal para incrementar essa 

infraestrutura. Daí um ponto contraditório: a austeridade fiscal é justificada pelo esforço de 

incremento da infraestrutura, mas a mesma austeridade fiscal acaba sendo um mecanismo 

de descapitalização seletiva da infraestrutura e de financiamento indireto por meio da 

depreciação de infraestrutura, sem a necessária decomposição de custo. Ou seja, há um 

processo de concentração de renda em torno da infraestrutura. 

Pensar a política de infraestrutura é pensar uma abordagem democrática da 

infraestrutura, seja dos seus mecanismos de financiamento de longo prazo, seja da 

decisão política do que vai ser mantido ou não vai ser mantido, e em qual velocidade se 

vai permitir a depreciação. Nas cidades, isso pode ser posto em evidência, pois está no 

cálculo da pactuação do setor público com o setor privado. Quanto às estratégias de 

expansão urbana, às alterações na fronteira de desenvolvimento urbano, há uma 

percepção de que por vezes é mais vantajoso abrir uma fronteira de expansão do que 

arcar com os custos de reposição de uma infraestrutura bem instalada. 

Isso é muito comum nos centros de cidade. O centro de cidade é, em geral, um lugar 

muito dotado de infraestrutura. Em um determinado momento surge a percepção de 

que a adaptação daquela infraestrutura para os novos usos faz com que a conta não 

feche. De pronto, toma-se a decisão de expandir a infraestrutura em áreas menos 
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densamente ocupadas, e deixar a antiga infraestrutura do centro abandonada. 

Acompanhando na cidade de São Paulo a saída do setor bancário da Rua Boa Vista, que 

vai para a região da Avenida Paulista, desce a Faria Lima, avança para a região da Berrini, 

vemos que há uma equação “custos de renovação da infraestrutura x ganhos sobre 

empenho com a expansão da infraestrutura”. 

Venho trabalhando na Faculdade de Direito uma tal abordagem da gestão patrimonial, 

tentando buscar uma perspectiva democrática dentro do controle financeiro do Estado, 

a fim de evidenciar como esse controle tem impacto significativo na criação das 

condições de uma gestão política da infraestrutura. Gestão política como a gestão do 

conflito em torno da infraestrutura. Tal conflito só se evidencia quando damos o 

tratamento contábil adequado para a matéria, só se evidencia dentro dos processos de 

gestão, inclusive nos marcos da gramática do controle orçamentário (a LRF). Nós temos 

muito a avançar se soubermos usar essa gramática do controle para problematizar a 

infraestrutura. Em linhas gerais, é o que eu gostaria de trazer ao debate. 

Contabilidade e Políticas Públicas: a informação patrimonial vis a vis a informação 

orçamentária 

Jaime Crozatti: Bom dia a todos, sou o professor Jaime Crozatti, minha área de formação 

é a Contabilidade. Minha trajetória é voltada para essa questão da Contabilidade como 

influenciadora em processos de tomada de decisão. Fiz segundo grau, depois graduação 

e agora começo a ensaiar meu pós-doutorado também nessa área, com o foco em 

avaliação de políticas públicas. Vim para o curso de Gestão de Políticas Públicas há quase 

dez. No entanto, comecei minha trajetória acadêmica com um foco bem diferente do 

que tenho hoje, o da contabilidade e controladoria para empresas privadas, tendo em 

vista ganhos e lucros tidos como a grande e forte possibilidade de continuidade destas 

organizações. Quando vim para o curso de Gestão de Políticas Públicas da EACHUSP tive 

um pouco de dificuldade para me adaptar. Acredito que levei um certo tempo para me 

adaptar aos paradigmas da administração pública por falta de conhecimento e de 

vivência com a área, mas, também por conta de uma lógica acadêmica que não tinha 

um sentido tão claro para mim, como tem hoje. Por que esta foi uma dificuldade para 

mim no começo? Justamente em dois pontos que a professora Ursula e o professor 
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Massonetto colocaram em suas falas, a da ausência do foco da informação contábil hoje 

para avaliação do desempenho das ações do setor público. 

Quando fiz o doutorado em controladora na FEA/USP tínhamos a mensuração do 

resultado e a avaliação do desempenho como um paradigma muito forte nos nossos 

estudos. Aliás, algo bem distinto do que temos no setor público, uma vez que 

consideramos que a falta de uma vinculação direta entre o que a organização que oferta 

seus serviços e produtos ao mercado, não pode estar desvinculado da pessoa que vai 

suprir os recursos necessários para que esta entidade se desenvolva. Menos ainda, 

avaliar o desempenho de uma gestão pelo valor que se consegue realizar de gastos, 

considerando um plano de atuação amplo e sem especificidades, como muitas vezes é 

a Lei de Orçamento Anual, a LOA. 

Considerando boa parte dos meus estudos anteriores, para avaliar desempenho, é 

necessário que, conforme as decisões dos gestores forem implementadas, o efeito que 

essas decisões tiveram na massa de riqueza original, que é o patrimônio disponibilizado 

a este gestor no início do período, seja confrontado com este mesmo patrimônio no final 

do período de sua gestão. Então, nesta ótica, quando olhamos a política pública pelo 

enfoque da gestão orçamentária, que tem grande validade para a gestão fiscal, nós 

entendemos que não são feitas as considerações suficientes para a avaliação de uma 

gestão. Não podemos abandonar o sistema orçamentário da contabilidade pública que 

tem sua finalidade e seu valor para o controle do equilíbrio fiscal e do uso dos recursos. 

Porém, se olharmos somente para o orçamento, estaremos observando somente os 

aspectos de potencialidades e de procedimentos administrativos e burocráticos no uso 

dos recursos, o que representa só uma das possibilidades de avaliação. Eu diria que é 

uma das pernas pelas quais a avaliação de desempenho das políticas públicas deve 

acontecer. Más, não é suficiente para uma visão completa. Foi um processo exaustivo 

de quebra de paradigmas para que pudesse então, entender a lógica da gestão pública 

no foco do orçamento público. Tanto que se, observarmos minha produção acadêmica 

quando me vinculei ao curso, vemos um gap sem publicação, o tempo que precisei para 

incorporar o novo modo de pensar a gestão. Por uns quatro ou cinco anos fiquei sem 

conseguir publicar artigos por conta desse processo de adaptação de áreas. 
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Depois de me encontrar e me sentir melhor adaptado na gestão pública, me sinto 

melhor ao ver que há um esforço de órgãos da gestão pública em nível federal, como a 

Secretaria do Tesouro Nacional, que encabeçam o processo junto com o Conselho 

Federal de Contabilidade e com outras instituições da área de fortalecimento do que 

chamamos de Sistema de Contabilidade Patrimonial. O manual de contabilidade 

aplicado ao setor público, chamado nos meios contábeis de MCASP, que está já há 

alguns anos sendo desenvolvido e implementado pela Secretaria do Tesouro Nacional, 

órgão que regulamenta a contabilidade pública no Brasil, vem no sentido de construir 

um novo paradigma, ou ampliar o paradigma da gestão pública. O movimento das 

instituições é de ampliar o foco para além do orçamento, trazendo a avaliação da riqueza 

econômica das entidades públicas. A direção é de valorizar a informação necessária e 

suficiente para avaliar o desempenho da gestão e dos gestores com base no resultado 

de suas decisões identificadas pela mudança do patrimônio público. Este novo 

paradigma contempla o sistema patrimonial da contabilidade do setor público. 

Temos um grande potencial para desenvolver tanto a contabilidade como a avaliação de 

políticas públicas e a gestão pública ao incorporar as informações do sistema patrimonial 

como informação relevante no setor público. Abrem-se novas possibilidades de estudos e 

pesquisas. Tanto que, neste semestre oferto a disciplina "Avaliação Financeira de Políticas 

Públicas" no mestrado em GPP da EACH/USP. Este potencial ficou claro para os alunos da 

turma na primeira aula. Depois que tiveram contato com a novidade, concordaram que 

há espaço para crescimento na pesquisa sobre o uso dos recursos financeiros e os 

resultados das políticas públicas. A proposta é basicamente colocar a variável da eficiência 

do gasto na avaliação das políticas públicas, que hoje é muito bem-feita pelos colegas, por 

aqueles que usaram a palavra na primeira mesa deste colóquio. 

Nosso desafio atual é construir a ponte entre o sistema orçamentário, o sistema 

financeiro, que seria o intermediário, chegando até o sistema patrimonial para a 

avaliação do gasto público e das políticas públicas. Na minha avaliação, a informação 

contábil e gerencial produzida pelo sistema patrimonial dá muito mais sustentação ao 

que poderíamos traduzir como uma nota de avaliação da gestão pública em um 

determinado período. Quando toma posse, o gestor recebe um estoque da riqueza que 

pode ser mensurado ou avaliado, apesar do alto nível de subjetividade nesta avaliação. 
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Quanto deixa o cargo, essa riqueza foi impactada pela receita e pela despesa pública, 

tanto a mensurada e informada pelo sistema orçamentário ou quanto pela mensurada 

pelo sistema patrimonial. Estas despesa e receitas representam uma dimensão 

relevante das ações que este gestor tomou no seu mandato. Cada um dos sistemas 

contábeis – orçamentário e patrimonial - com suas características, ofertam informações 

e visões da gestão pública próprias e adequadas a modelos distintos de avaliação de 

desempenho. Na minha visão, a informação do sistema patrimonial é mais completa 

uma vez que é reconhecida no momento do consumo e da agregação do valor ao 

patrimônio. Existem qualidades no sistema patrimonial que não estão presentes no 

sistema orçamentário. A principal distinção é o conceito do regime de competência. O 

sistema patrimonial reconhece receitas e despesas quando eles efetivamente se 

configuram como aumento e diminuição da riqueza patrimonial. O sistema 

orçamentário reconhece a receita e a despesa por critérios distintos: a primeira pela 

entrada do recurso no caixa da entidade pública; a segunda pela emissão de um 

documento administrativo/legal que é o empenho público. O momento de reconhecer 

receita e despesa é distinto e tem finalidades distintas. Por isto dois sistemas contábeis. 

Mas, um deles é mais adequado ao objetivo de avaliar desempenho de um gestor. 

Evidentemente existem qualidades no sistema orçamentário que não estão presentes no 

patrimonial. A previsão e liberação de gastos somente quando o recurso financeiro já estiver 

garantido é um aspecto extraordinário que mostra e impõem maturidade e equilíbrio a todo 

e qualquer gestor. Este aspecto da gestão falta em muitas organizações privadas. 

É necessário construir essa ponte, esse diálogo entre o sistema orçamentário e o sistema 

patrimonial, para que possamos, inclusive, desenvolver modelos de avaliação de gestão 

com maior nível de qualidade e mais efetivos. Para chegarmos em finais de períodos de 

gestão – mandatos públicos - a própria sociedade, na hora do voto, na hora de 

reconduzir o gestor para o cargo que ele está ocupando, ter condições efetivas de avaliar 

sua gestão com dados objetivos sobre a atuação do gestor. Estes dados estarão na 

demonstração contábil formal. 

Existe uma necessidade e uma tentativa do regulador nacional da contabilidade pública, 

a Secretaria do Tesouro Nacional, de fazer com que essa contabilidade patrimonial se 

estabeleça com maior nível de utilidade para a gestão pública. Isto é um movimento 
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internacional que chegou até nós junto com o movimento da Nova Gestão Pública da 

década de 1990. Como todo processo de mudança organizacional, depende muito dos 

atores, depende muito dos momentos, das conjunturas em que essas mudanças 

acontecem. Há um tempo atrás, ouvimos notícias sobre a Lei da Qualidade Fiscal. A 

Secretaria do Tesouro Nacional organizou debates para avaliar o momento de sua 

implementação. Más, esta Lei não chegou a ser implementada, está em stand by no 

congresso aguardando a pauta política oportuna. Acredito que faltou um ambiente mais 

receptivo a novidades como avaliar a qualidade do gasto público. A proposta se 

apresentou com esta afirmação: a contabilidade fiscal atingiu seus objetivos de dar 

equilíbrio fiscal e responsabilização para os atores, para os gestores. Então, precisamos 

avançar. Como fazemos na política de educação: temos boa parte das crianças na escola; 

agora o desafio é melhorar a qualidade da escola, a qualidade da educação. Como é que 

se faz isso? Chamem os especialistas em educação que eles têm excelentes propostas 

para melhorar a educação no país. No caso da qualidade do gasto, os contadores têm 

excelentes contribuições de métricas para avaliar o desempenho do setor público. 

Chamem os contadores com formação em análise de políticas públicas. 

Quero voltar um pouco, para deixar claro a necessidade de olharmos a informação 

patrimonial também para as possibilidades de pesquisas científicas na contabilidade. 

A informação do sistema patrimonial tem maior precisão em termos de avaliar e 

mensurar os atos do setor público o que nos deixaria com maior nível de precisão e 

acurácia para a avaliação de Políticas Públicas. Porém, como não temos disponível a 

informação patrimonial elaborada e divulgada nos termos que pedem as regulações já 

em vigor para o foco patrimonial, ela não está disseminada e em muitos casos nem 

está disponibilizada. Por hora, só a temos em termos regulatórios. Há uma portaria 

conjunta da Secretaria do Tesouro Nacional e do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão determinando como a informação no foco do Patrimônio deve 

ser elaborada. O que há disponível de forma sistemática e estruturada para 

estudarmos a eficiência do gasto do setor público e avaliarmos a eficiência desse gasto 

são os dados do balanço orçamentário. Em minhas pesquisas, tenho desenvolvido 

estudos sobre gastos municipais nas áreas de educação e saúde. Em um destes 

estudos, que fiz com alunos de gestão de políticas públicas, da graduação e do 
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mestrado, estudamos o financiamento da educação fundamental e do SUS nos 

municípios brasileiros. Como outros colegas, enxergo as entidades como foco da 

preocupação em nossos estudos. As políticas públicas não acontecem porque um ser 

subjetivo age sem o enxergarmos concretamente. Falamos muito deste ser, o Estado, 

más, muitas vezes não conseguimos entender suas características pois achamos que 

ele é unipresente, uniciente e uniponte. Não! O estado age através de suas 

organizações. Age quando está institucionalizado e, em muitos casos, tem um 

endereço, um CNPJ, um diretor, um indivíduo e uma equipe de trabalho que foram 

empoderados para fazer a gestão de uma política pública. Assim, identificamos uma 

entidade que tem patrimônio e responsabilidade e, portanto, tem recursos para 

executar política pública. Neste estudo sobre o financiamento da educação e do SUS, 

entendemos que as Secretarias de Educação e de Saúde de cada um dos 5.570 

municípios brasileiros é o ator principal para as políticas regionais destas áreas. 

O objetivo desse estudo que fizemos foi descrever a aplicação e a fonte dos recursos 

para financiamento da educação e da saúde no período de 2003 a 2012 dos 5.570 

municípios brasileiros. Descrever a origem dos recursos orçamentários desagregando-

os em quanto recurso foi repassado pela União, pelo estado e por outros municípios 

parceiros e, finalmente, quanto dinheiro da arrecadação do próprio município foi gasto 

com a saúde local. Nosso objetivo foi conhecer como está a repartição da 

responsabilidade por estes gastos, uma vez que estamos gastando mais com políticas 

públicas de educação e saúde. Como está a questão do repasse no arranjo da federação? 

Como essa distribuição de encargo aconteceu nos últimos 10 anos? Isso representa uma 

atualização das análises do orçamento da educação e da saúde na fase de consolidação 

da municipalização da educação fundamental e do SUS nos municípios, que são os 

menores entes da federação brasileira. 

Um primeiro dado dessa pesquisa a gente mostra quanto é que anualmente os 

municípios executaram de despesa na função educação e na saúde. Então nós partimos 

no ano de 2003 e chegamos até o ano de 2012. No caso da saúde, os municípios 

brasileiros saíram de um montante total de gasto orçamentário de 43 bilhões de reais 

em empenhos, já desconsiderando a inflação no período. É o total do valor monetário 

dos empenhos contabilizados como despesa orçamentária na função saúde nos 
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municípios brasileiros nesse período. O gasto é realmente crescente, confirmando o que 

foi colocado na questão do incrementalismo do gasto público. Parece ser uma condição 

da nossa situação ocidental de fazer política pública. 

No período que estudamos identificamos que mais que dobramos o gasto com a saúde 

nos municípios. Desagregando o gasto municipal por regiões geográficas, veremos que, 

na primeira linha estão os municípios da região sudeste que quase sozinhos, gastaram 

bem mais da metade dos 93 bilhões do último ano da série. Vemos que há realmente 

uma ascendência da curva do gasto em saúde nos municípios brasileiros, bem mais 

acentuada para a região sudeste do que para as outras regiões, enquanto que para os 

municípios do Norte e o Centro-Oeste as curvas têm menor grau ascendência ou de 

inclinação, parecem-se com retas paralelas ao eixo X do gráfico. Nestes gráficos, o 

montante em valores financeiros do total de empenhos emitidos pelos municípios, não 

está influenciado pela quantidade de habitantes dos municípios. 

A média do gasto por morador nos municípios de cada região pode ser visto no próximo 

gráfico. A média de gasto na função saúde por morador, ou seja, por habitante, em cada 

um dos municípios brasileiros, segregado por região geográfica também é ascendente, 

ou seja, aumenta em todas as regiões do Brasil. Podemos ver que em termos de média, 

enquanto a Região Centro-Oeste era a que tinha o menor gasto total, quando 

consideramos a média por habitante está bem mais acentuada. Neste terceiro gráfico, 

o primeiro comentário é que temos tido um aumento bastante significativo no 

montante de gasto por pessoa, de moradores nos municípios para a função saúde. A 

constatação é que isso acontece também com a educação, com a educação acontece 

mais ainda. A constatação é que nós temos tido uma crescente aplicação de recursos na 

área da saúde e também na área da educação. Para melhorar a análise foi feito outro 

gráfico para tentar entender quem é que está financiando os gastos da saúde nos 

municípios brasileiros. Neste gráfico: "Evolução da proporção entre as transferências da 

União para saúde e dos gastos orçamentários com a saúde nos municípios" podemos 

ver a porcentagem de recursos quem os municípios receberam da União como 

transferências específicas para a saúde, em relação ao gasto total com esta função. 

Tomamos da contabilidade pública dos municípios todas as transferências, as receitas 

que os municípios receberam por transferência direta para a saúde da União em cada 
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um dos 10 anos da série. É o que cada município recebeu do governo federal específico 

para aplicar na saúde, ou seja, o recurso do Governo Federal, considerando todos os 

programas para a saúde nos municípios.  

Todas as transferências para a saúde, independente da finalidade ou programa, estão 

somados nesta proporção. Este valor foi dividido pelo montante que o município gastou 

no orçamento da função saúde no mesmo período. Esse dado mostra que os municípios 

da Região Sudeste, por exemplo, estavam com menos de 18% e não aumentou muito 

no período. Vemos que a participação da União no financiamento da saúde no período 

entre as diversas categorias de município, por região geográfica, não aumenta muito. 

Podemos concluir que a União tem repassado mais valores para os municípios a cada 

ano para os gastos com a saúde. Este valor tem aumentado termos de valor absoluto. 

Más, em termos proporcionais do gasto total tem-se mantido equilibrado nesse período.  

O próximo gráfico é exatamente o quanto sobra para o município pagar das suas 

despesas com a função saúde, já que a União tem transferido recursos específicos para 

esta área. Observamos que, se a Região Centro-Oeste era a que menos recebia 

proporcionalmente esse tipo de recurso da União, agora nós a temos como a principal 

ou a maior em termos proporcionais do gasto total com a saúde. A conclusão é: os 

municípios da Região Centro-Oeste usam mais recursos próprios, aqueles que são 

gerais como IPTU, a parte municipal do IPVA, o FPM, o FPE, estas são as principais 

fontes de recurso dos municípios, do que os repasses e transferências da União ou do 

Estado para o financiamento da saúde local. Os municípios do Centro-Oeste usam 

proporcionalmente muito mais recursos próprios do que os municípios das outras 

regiões brasileiras. Os picos que vemos no gráfico podem ser inconsistências no banco 

de dados que precisam ser verificadas em detalhes. No gráfico dos municípios com 

população entre 50 de 300 mil habitantes, pode-se ver que o comportamento da linha 

se mantém muito semelhante à dos outros portes de municípios, ou seja, o tamanho 

do município não influencia a proporção de recursos que recebe da União ou que usa 

de seus recursos próprios. Observamos que a linha dos municípios menores está um 

pouco mais elevada em termos de proporção, mas ela está também equilibrada, está 

estabilizada. Isto mostra que os municípios menores dependem mais de repasses 

federais para financiar a saúde pública, se comparados aos outros municípios. Esses 
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dados são só para mostrar essa preocupação que temos, como a gestão pública e 

principalmente como a qualidade do gasto está na nossa pauta de pesquisa. Falta o 

outro lado da moeda: os indicadores que possam mostrar como está a qualidade da 

prestação dos serviços públicos de saúde nestes municípios. É o que iremos trabalhar 

nas próximas pesquisas. 

O Tesouro Nacional publicou este ano, em maio, um livro eletrônico sobre a 

necessidade de avaliação da qualidade do gasto do setor público. Um dos objetivos da 

publicação é fomentar, com metodologia de base econométrica, a análise da 

qualidade do gasto público. Em um dos capítulos, o autor indica que, muito mais do 

que aumentar a arrecadação, o efeito da análise da qualidade do gasto para o 

equilíbrio fiscal é muito maior. A melhor utilização e, se possível até uma diminuição 

desse gasto, tem um efeito muito mais duradouro sobre a questão do equilíbrio fiscal 

se comparado ao aumento da arrecadação de tributos. 

Essa é uma manifestação formal que está institucionalizada no livro do Tesouro 

Nacional. Então, só para contar algumas das possibilidades, considerando as 

necessidades de desenvolvermos indicadores de qualidade para a avaliação de 

políticas públicas, para desenvolvermos modelos mais avançados para as análises e 

avaliação de políticas públicas. Consideraremos a necessidade de avaliarmos a 

qualidade do gasto público no Brasil. Para encerrar, retorno neste ponto, é mais 

desejável ter a informação do gasto público pelo sistema patrimonial, exatamente 

como já foi colocado nesta apresentação. É uma informação mais rica uma vez que 

tem precisão e acurácia maior para representar os atos e as decisões dos agentes 

públicos, aquilo que acontece em termos de ações dos diversos atores públicos que 

têm dotações orçamentárias. Enquanto não chegarmos nesse nível de qualidade da 

informação, continuaremos a usar o gasto orçamentário para a avaliação financeira de 

políticas públicas. Agradeço a paciência e a atenção de vocês para ouvirem sobre os 

números financeiros que apresentei. 
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Políticas sociais no Brasil: questões concernentes a sua implementação, 

intersetorialidade e financiamento 

Ursula Peres: Boa tarde a todos e todas! Novamente é um prazer estar aqui com todos 

vocês no nosso primeiro Colóquio de Estudos em Gestão de Políticas Públicas.  

A minha discussão, nessa parte da tarde, nesta mesa de políticas sociais, é um 

desmembramento do debate iniciado nesta manhã, que abordou questões analíticas de 

economia política do orçamento. A discussão que vou apresentar neste momento está 

centrada no tema das políticas sociais, e tem como foco a estrutura orçamentária e de 

financiamento das políticas de educação, saúde e assistência social. 

Minha argumentação parte da hipótese de que as estruturas de financiamento da área 

social influenciam, ao menos, três dimensões de cada uma dessas áreas, a primeira, a 

implementação das políticas de educação, saúde e assistência social, a segunda, a 

transversalidade/intersetorialidade destas e, por fim, a terceira, a influência sobre 

elementos específicos da estrutura de cada política. As duas primeiras, dizem respeito à 

macroestrutura das políticas, ao passo que a última, se relaciona às dinâmicas 

específicas de cada uma das áreas, a chamada microestrutura.  

Então, o primeiro posicionamento que eu gostaria de trazer, com foco na gestão 

municipal, pensando políticas sociais e a gestão dos municípios no Brasil, é que ao 

olhar o papel destes entes federativos, das esferas municipais, é possível perceber 

uma estrutura municipalizada em três áreas principais: educação, saúde e assistência 

social. Então, é importante destacar que existe um certo consenso, tanto das esferas 

administrativas do governo, quanto de diversas representações de grupos e 

movimentos sociais, de que é incumbência do município a prestação de serviços no 

âmbito municipal, dando conta do atendimento de parte da educação básica, do 

ensino fundamental, principalmente, e também da educação infantil, a atenção da 

básica na área da saúde e do serviço de proteção previsto na estrutura do SUAS 

(Sistema Único de Assistência Social).  

Dessa forma, fica clara na análise das políticas, no momento presente, a importância de 

sua municipalização em todo o país, isto é, a competência e responsabilidade do ente local 

na prestação do atendimento básico, o que se dá a partir da estruturação normativa das 
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áreas, tendo como resultado direto o relevante protagonismo destes entes federativos na 

oferta e, por conseguinte, no financiamento das políticas públicas sociais.  

Considerando essa delimitação normativa que estrutura a oferta, uma segunda 

importante constatação é que as políticas sociais são extremamente distintas entre si. 

Essa diferença ocorre em virtude da natureza específica das políticas em análise, mas 

também se manifesta em uma grande distinção entre as três áreas no que concerne à 

estrutura de financiamento, o que determina diferentes possibilidades e capacidades de 

execução dessas políticas. Assim, apesar de haver normativas legais que definem o 

município como responsável pela educação, saúde e assistência, estruturas essas que 

determinam padrões mínimos e compartilhados de oferta de serviços públicos, as áreas 

são muito diferentes entre si. Parte desta diferenciação, se deu em virtude da 

construção histórica das estruturas da educação, saúde e assistência social, nas quais 

atuaram comunidades epistêmicas, atores sociais e do Estado, tendo delimitado os 

processos de municipalização e disputa em torno das possibilidades de recursos 

orçamentários para cada uma dessas três áreas. 

Considerando especificamente as fontes de financiamento das três políticas sociais em 

análise, observa-se que estas influenciam duas dimensões primordiais ligadas à oferta 

das políticas públicas. O orçamento para a área social revela diferentes espaços de 

poder, que vão trazer questões para educação, para saúde e para a assistência social, 

numa composição diferenciada de possibilidades que influenciam, num primeiro nível, 

as dinâmicas de implementação e, em um segundo momento, a dimensão de 

intersetorialidade entre as três áreas. Dessa forma, são dois níveis distintos de 

comparação. Primeiro, entre aquilo que foi proposto em termos de formulação para 

política de educação, por exemplo, em determinado momento histórico, e o que de fato 

o município consegue executar e implementar. Um segundo nível de comparação está 

relacionado à dimensão transversal/intersetorial, e destaca as diferenças, 

fundamentalmente, entre o que foi pensado para a educação e para saúde ou para a 

assistência social, e as possibilidades de aproveitamento das capacidades e 

potencialidades das áreas, na implementação de políticas, que, a despeito de suas 

distinções, tem como quadro compartilhado o complexo contexto de problemas da 

política social.  
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Essa diferenciação revela então, agrupamentos de poder e níveis de conflito entre 

grupos. Uma das agendas de pesquisa que consideramos relevante para pensar políticas 

sociais é a compreensão da construção histórica dessas políticas, com base no 

entendimento de quem são os atores e a institucionalidade criada por esses atores em 

cada um dos arranjos das políticas públicas nessas três áreas, elementos que, por sua 

vez, vão compor as bases da educação, da saúde e da assistência social no Brasil. 

Se eu não consigo compreender as diferenças na trajetória, nesse processo histórico de 

construção, eu não consigo entender as diferenças colocadas hoje no ano de 2015. 

Assim, questões como, por que há um volume de recursos na educação de quase o 

dobro do que é apresentado na saúde e muito mais de vinte vezes do que é gasto em 

assistência social, ou sobre a sistemática de financiamento das diferentes políticas em 

cada uma das três áreas, suas representações, as estruturas normativas das áreas, e os 

atores e grupos presentes, tornam-se centrais e nos ajudam a compreender o quadro 

exposto. A agenda de pesquisa está focada na compreensão dessas estruturas, 

historicamente constituídas, e das fricções atuais do modelo de municipalização de 

atendimento composto pelas três áreas de gasto.  

A análise desse processo, para além de indicar elementos que contribuem para a 

compreensão dos fatores que constrangem a implementação das políticas públicas, 

tende a revelar também a dificuldade de intersetorialidade/transversalidade das 

políticas. Nesse sentido, o que a agenda de pesquisa atual indica é que tal desafio de 

intersecção entre as áreas ocorre em parte em função da construção de arenas de 

políticas públicas, como uma forma de proteção do conflito distributivo. Então, cada 

uma dessas políticas é construída a partir de uma perspectiva da importância da sua 

área. Isto implica a necessidade de construir um espaço de perenização da estrutura e 

do recurso na educação, por exemplo, de forma a garantir que se visualize quais são os 

programas de educação de forma precisa, para que não haja desvio de recursos dessa 

área.  Tal estrutura tende a priorizar determinados grupos, mas também cria, de certa 

forma, alguns obstáculos na relação com as outras áreas e, no limite, implica em não 

compartilhar esses recursos com a saúde ou com assistência, por exemplo. O mesmo 

procedimento servirá para definir e ajustar os recursos da saúde e se possível a 

comunidade epistêmica buscará criar uma área protetiva para a assistência social 



 

54 
 

também. Esse é um processo legítimo de composição de poder dessas áreas, mas que, 

ao mesmo tempo, traz dificuldades para a chamada transversalidade e 

intersetorialidade. Então, é um processo paradoxal de construção de proteção da arena 

da política e também de dificuldade na construção conjunta das políticas sociais, sendo 

que o demandante, o usuário dos serviços públicos, muitas vezes é o mesmo: as mesmas 

famílias, os mesmos grupos, mas vão ser analisados por prismas diferentes dentro de 

cada uma dessas arenas, dos subsistemas de políticas públicas. 

Assim, deve existir na análise comparativa entre áreas, considerando a esfera municipal, 

um cuidado importante ao olhar as políticas sociais e os seus recursos não apenas a 

partir do tempo presente, considerando o horizonte temporal do período orçamentário, 

ou mesmo, do plano plurianual. Isso é óbvio, porque olhando a partir do tempo 

presente, não é possível compreender todas as suas características, sendo necessário 

analisar a estrutura normativa constituída em cada uma dessa três áreas, o que pode 

indicar os limites e potencialidades para o alcance do patamar de recursos existente.  

A discussão sobre o orçamento da política social, para além de englobar a dimensão de 

implementação e as questões de transversalidade/intersetorialidade, sofre, ainda, 

influência direta da estrutura federativa do país. Como exemplo, neste ano de 2015, 

destaca-se um importante avanço na área da saúde, que é a obrigatoriedade de gasto 

de 15% da receita líquida por parte da União. Essa é uma discussão que até um ano 

passado não estava colocada, uma vez que a União nunca teve definida de forma clara 

uma vinculação direta de receitas para a saúde. A legislação definida na Emenda 

Constitucional no. 29/2000 e na Lei Complementar 141/2012 definia a vinculação de 

impostos para estados e municípios, o que explica, em boa parte, o crescimento da 

participação desses entes no gasto. Isto é uma luta histórica da comunidade epistêmica 

da saúde e, novamente, torna-se necessária a análise histórica da área para 

compreender questões como, por que que isso não acontece desde a Constituição de 

88? Quais são fricções que foram colocadas?  

Ao analisarmos a área da saúde em sua especificidade, novas questões passam a surgir, 

como a relação entre a provisão pública e privada, por meio da saúde suplementar. O 

quadro atual é marcado por uma concentração de recursos na área privada, vis à vis o 

observado na estrutura pública, o Sistema Único de Saúde (SUS). Observa-se que a 
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composição do financiamento de recursos em saúde, congrega 55% de recursos 

oriundos de indivíduos, famílias e empresas, no âmbito do setor privado, e 45% do setor 

público. O montante de 55% do setor privado banca 50 milhões de pessoas e os 45% do 

setor público bancam quase 200 milhões de pessoas. Obviamente, não é possível 

financiar, da mesma forma, quantidades tão distintas de pessoas, com volumes 

diferenciados de recursos, sendo o menor destinado ao setor público, o que acarreta na 

impossibilidade de financiar a estrutura de política de saúde fruto do pacto normativo 

que, em princípio seria única, universal, integral e gratuita. Então, o que se observa é a 

criação de um princípio, uma formulação que não condiz com a possibilidade de 

execução, que vai criar novas institucionalidades, o que é saúde pública e o que é saúde 

privada. Há, portanto, uma outra camada de análise, da microestrutura da área, que dá 

indícios sobre como esses recursos foram garantidos e quais são as estruturas sociais 

que estão por trás dessa composição que foi pactuada. Aqui, assim como em outros 

países do mundo, é uma relação interessante de pensar. 

Da mesma forma, a gente poderia discorrer sobre as analogias e diferenças entre as  

estruturas da assistência social e da educação, mas enfim, nosso tempo hoje é bastante curto 

e eu só queria chamar a atenção para a necessidade de  criação de  uma agenda de análise 

comparativa entre políticas sociais, buscando entender o processo de construção do 

momento presente a partir das trajetórias históricas das políticas  públicas e chamando a 

atenção para o fato de que  as estruturas de financiamento revelam fricções políticas, 

estruturais e de comunidades epistêmicas por trás destas políticas, dessa estruturação.  

Enfim, é isso! Eu passo a palavra para a Renata. Obrigada gente! 

Novas agendas, novos desafios: reflexões sobre as relações entre transferência 

de renda e assistência social no Brasil 

Renata Bichir: A minha apresentação tem uma linha de continuidade com a mesa da manhã 

sobre capacidades estatais, na qual eu também apresentei. Vou muito brevemente falar 

sobre minha agenda de pesquisa, porque um dos objetivos desse Colóquio é tentar 

melhorar o grau de articulação das nossas agendas de pesquisa, bem como apontar 

caminhos para eventuais parceiros e assim conseguir tornar o debate mais denso. 
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Meu ponto de partida é analisar os condicionantes da implementação municipal da 

política de assistência social. A partir do debate sobre as relações entre federalismo e 

políticas sociais, pensadas historicamente, na linha da discussão apresentada pela 

professora Úrsula, surgem algumas questões de pesquisa. Historicamente, como o 

processo de regulação federal da política de assistência foi se modificando? Quais são 

as principais transformações em termos das relações entre atores públicos e privados? 

Quem está provendo os serviços, quem está regulando? E quais são os principais 

condicionantes da implementação municipal dessa política, olhando principalmente 

para dimensão de coordenação federativa, mecanismos de indução, capacidades e 

instrumentos de política pública. 

Nessas relações federativas, qual é o espaço para atuação das unidades subnacionais? 

No caso da assistência social, as principais relações ocorrem entre o governo federal e 

os municípios. Essa é uma política bastante municipalizada em termos da provisão dos 

serviços. Qual que é o grau de autonomia decisória deixada para os municípios? Ainda 

mais considerando a centralização de muitos processos decisórios – definição de 

parâmetros normativos, repasses de recursos, regulações – no nível federal. Qual é o 

espaço para os conflitos distributivos também no nível local? Uma das dimensões 

centrais para mim, é exatamente, a dimensão do financiamento dessa política. 

No nível federal os processos decisórios centrais estão sendo definidos. Toda a 

regulamentação da política está lá: como que vai ser cadastramento de beneficiários, 

quais são as diretrizes gerais da política, etc. e no nível municipal ocorre a 

implementação de serviços e benefícios.  

O que já sabemos a partir das categorias da análise de política pública? Implementação 

não é a simples execução de normativos. Implementação é um processo complexo e 

pleno de decisões, com possíveis transformações em relação aos desenhos inicialmente 

formulados. Nesse sentido, mesmo com certo grau de centralização decisória no nível 

federal, importa indagar, no caso da implementação municipal da assistência social, qual 

é o grau de autonomia decisória para os atores envolvidos, quais são os recursos 

disponíveis, como as coalizões de apoio e as comunidades locais disputam essa agenda 

em debates que transcendem essa política específica e interpelam as possibilidades de 

articulação entre políticas sociais no plano municipal. 
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Outra discussão importante para mim é não reduzir a política de assistência social ao 

Programa Bolsa Família, uma redução muito comum, especialmente, na literatura de 

Ciência Política, mas não só. O debate no senso comum tende a tomar a parte pelo todo. 

O Bolsa Família ganhou tal visibilidade no debate público que há expectativas irrealistas 

em relação a sua eficácia e efetividade, espera-se que um único programa solucione 

dívidas sociais históricas. E, logicamente, essas expectativas serão frustradas. Nesse 

sentido, o ponto analiticamente importante para mim é pensar a relação entre 

transferência de renda e serviços assistenciais, a partir da proteção básica, da prevenção 

de situações de vulnerabilidade que vão para além da insuficiência de renda. Quando 

analisamos as relações entre transferência de renda, em particular o Bolsa Família, e a 

assistência social, notamos uma grande diferença entre as estruturas institucionais 

organizadas no âmbito do MDS e a organização municipal para a provisão dessas 

políticas. No plano federal, podemos identificar duas comunidades de política públicas 

distintas: a comunidade da assistência social e a comunidade da transferência de renda. 

Além disso, duas secretarias distintas cuidam dessas políticas – a Secretaria Nacional de 

Renda de Cidadania (Senarc) é responsável pelo Bolsa Família e pelo Cadastro Único, e 

a Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) pela política nacional de assistência 

social. Por sua vez, no nível municipal há uma integração cada vez maior da transferência 

de renda na institucionalidade da assistência social. Essa assimetria tem consequências, 

já que o nível federal é responsável pelas macro decisões e nem sempre as decisões 

sobre o Bolsa Família são pactuadas com a área da assistência. Assim, é importante 

considerar se e como essas diferenças no plano federal se refletem ou impactam 

processos no nível municipal. 

Nesse sentido, a questão de pesquisa relevante para mim é a ampliação do foco analítico 

para além do Bolsa Família, de modo a resgatar categoriais que ajudem a analisar quais 

são as principais transformações na proteção social não contributiva no Brasil, levando 

em consideração essa distinção entre o jogo jogado no nível federal e as dinâmicas no 

nível municipal. Essas diferentes comunidades comunicam-se de alguma forma, há 

gestores que circulam entre as secretarias, redes formais, profissionais, e informais que 

ajudam a desenvolver processos de articulação. Há algumas instâncias e processos de 

pactuação federativa que devem ser considerados. No caso da transferência de renda, 
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os processos decisórios são muito mais centralizados; por sua vez, no caso da assistência 

social, há instâncias – como a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) que permitem a 

pactuação entre atores municipais, estaduais e federais. Como esses diferentes 

processos decisórios afetam os processos locais de implementação? 

Para além desses questionamentos, a dimensão temporal também é relevante. Não é 

possível pensar, por exemplo, o processo de construção de capacidades estatais de 

maneira estática. Os programas, como o Bolsa Família, são modificados ao longo do 

tempo, não permanecem os mesmos desde a sua criação. Por sua vez, a assistência 

social passa por um processo recente, desde a Constituição de 1988, de definição de sua 

identidade como política pública, por meio de diferentes discussões e processos de 

normatização no âmbito da construção do Sistema Único da Assistência Social (SUAS), 

desde 2005. O que é política de assistência social? Que tipo de serviço está sendo 

provido? E mesmo no caso da transferência de renda, é importante pensar no tempo, 

uma vez que há uma mudança dos objetivos iniciais de focalização e cobertura para 

objetivos mais ambiciosos, processos de articulação desse programa com outras 

políticas sociais, como saúde, educação, inclusão produtiva, entre outras. 

Essa discussão provoca o debate, crescente, sobre a intersetorialidade. É muito fácil 

defender normativamente a ideia que políticas, serviços e benefícios devem ser 

articulados, devem envolver diferentes setores da administração pública e mesmo 

combinar a atuação de atores estatais e não estatais. Por outro lado, é muito difícil 

efetivar arranjos intersetoriais. Nesse sentido, como agenda de pesquisa, importa 

compreender a implementação de estratégias intersetoriais na área social. 

Especialmente a partir de 2011, com o lançamento federal do Plano Brasil sem Miséria, 

essa agenda intersetorial coloca-se de maneira cada vez mais evidente, visando articular 

estratégias de combate à pobreza que passem não somente pela transferência de renda, 

mas também pelo acesso a serviços públicos diversos (com qualidade) e pelas 

estratégias de inclusão produtiva. Estratégias intersetoriais ambiciosas como o Brasil 

sem Miséria envolvem desafios de coordenação, vertical e horizontal, não são 

facilmente implementadas – o que interpela, inclusive, as agendas de avaliação. 
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Meus referenciais teóricos para lidar com esse conjunto de questões incluem a literatura 

brasileira sobre federalismo e políticas sociais e as novas perspectivas nos estudos sobre 

implementação de políticas. 

O debate sobre federalismo e políticas sociais no Brasil passou de uma discussão mais 

abrangente, baseada em macro categorias e expectativas trazidas da literatura comparativa 

internacional para categorias de menor agregação, como as peculiaridades das relações 

intergovernamentais em diferentes políticas sociais. Já há uma literatura bastante 

consolidada sobre os diferentes tipos de descentralização – administrativa, fiscal, política – 

e sobre diferentes ritmos e tendências em diferentes políticas, combinando tendências 

complexas e contraditórias nas mesmas políticas. Desse modo, centralização e 

descentralização não são, necessariamente, polos binários, mas sim parte de um 

movimento pendular que deve ser considerado, inclusive, do ponto de vista comparativo.  

Em termos analíticos, há processos de emulação e aprendizado importantes. O SUAS é 

bastante influenciado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em termos de montagem de 

um sistema nacional de políticas, com um determinado arranjo institucional. Parte desse 

processo tem a ver com a própria circulação de atores entre essas comunidades de 

políticas, caso, por exemplo, de alguns membros da comunidade de assistência social 

que também são sanitaristas, especialistas em saúde pública. Assim, parte do processo 

de emulação de mecanismos e arranjos passa pela circulação de burocratas. As ideias 

também circulam nesses processos de trânsito de uma política para outra. Uma política 

pública aprende com outra política. A gente tem horizontes de construção de sistemas 

nacionais de políticas, como modelos de financiamento fundo a fundo, instância de 

pactuação federativa e de participação social, padrões federais de definição de diretrizes 

e processos de implementação municipais. Os instrumentos de um sistema transitam 

para outro, mas adaptações são necessárias. Há diferentes referentes abordando esse 

debate na discussão nacional, como Marta Arretche (2012)21, mas também alguns 

outros interlocutores na literatura internacional sobre descentralização de políticas 

                                                            
21 Arretche, Marta. Democracia, federalismo e centralização no Brasil. Rio de Janeiro, Editora 

FGV/Editora Fiocruz, 2012. 
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(Faletti, 200622; Rodden, 200523). Mesmo em um contexto de consolidação de sistemas 

nacionais de políticas em áreas como saúde e assistência social, marcados por certo grau 

de centralização decisória no governo federal, defendo – assim como outros autores 

(Gomes, 201024) – que importa analisar qual é o grau de autonomia decisória nos 

processos de implementação, ainda mais se levarmos a sério que implementação não é 

mera “execução”.  

De modo articulado à literatura sobre implementação, e com uma clara matriz a partir 

do neo-institucionalismo histórico, destaca-se o debate sobre as capacidades estatais, 

objeto da mesa realizada anteriormente neste Colóquio. Não vou retomar tudo o que 

foi mencionado na mesa da manhã, mas importa, antes de tudo, definir os contornos 

desse conceito que é polissêmico, multidimensional e disputado. Defendo sua 

desagregação em termos de dimensões técnico-administrativas, dimensões políticas e 

dimensões relacionais. Não dá para analisar, somente, as instâncias formais, a 

disponibilidade ou não de recursos humanos e financeiros, considerando conceitos 

weberianos clássicos de burocracia. Há processos de negociação e pactuação que 

passam por circulação de burocracias, além de padrões informais de intermediação. No 

estudo comparativo que desenvolvi sobre os modelos de transferência de renda e 

assistência social de Brasil, Argentina e África do Sul, isso ficou muito evidente: 

instâncias formais de coordenação e pactuação não necessariamente são eficazes, 

mesmo quando o objetivo explícito das intervenções é a intersetorialidade. Há costuras 

e articulações que transbordam essas instâncias, mas ainda assim contribuem para a 

constituição daquilo que Marques (2006)25 denominou de tecido relacional do Estado. 

Ainda no âmbito da discussão sobre implementação, a categoria de instrumentos de política 

pública é bastante relevante, ainda mais quando seguimos a perspectiva de autores como 

                                                            
22 Falleti, Tulia. Efeitos da descentralização nas relações intergovernamentais: o Brasil em perspectiva 

comparada. Sociologias, Porto Alegre, ano 8, no. 16, jul/dez 2006. 
23 Rodden, Jonathan. Federalismo e descentralização em perspectiva comparada: sobre significados e 

medidas. Revista de Sociologia e Política, Curitiba, 24, p.9-27, jun. 2005 2005. 
24 Gomes, Sandra. The multi-faceted debate on decentralization and collective welfare. Brazilian Political 

Science Review, 2010 4(2). 
25 MARQUES, Eduardo Cesar. Redes sociais e poder no Estado brasileiro: aprendizados a partir de políticas 

urbanas. RBCS 2006, vol.21, n.60, pp. 15-41. 
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Lascoumes e Le Galès (2007)26. Esses autores ressaltam que os dispositivos, tecnologias, 

modos de operação, sistemas, modos de avaliação, modos de fazer a política não são 

instrumentos técnicos e neutros para a operacionalização de programas e políticas; ao 

contrário, trazem consigo ideias, concepções, valores e visões que são essencialmente 

políticos. Nesse sentido, importa analisar que tipo de instrumento de política pública está 

sendo construído em um determinado contexto, em uma certa conjuntura, para operar de 

que modo aquela política, e que consequência essas escolhas de instrumentos trazem 

consigo (instrumentos produzem, inclusive, efeitos não antecipados). Este também é um 

jogo entre estrutura e agência que me interessa bastante. 

Em síntese, importa entender como o jogo está sendo jogado no nível federal, o que 

está acontecendo com as estruturas do MDS; qual que é o tipo de relação que a 

institucionalidade da assistência tem com a institucionalidade da transferência; que tipo 

de estrutura de coordenação se estabelece e como que isso muda ao longo do tempo. 

Se a agenda de articulação entre as áreas da transferência de renda e da assistência 

social se fortalece, isso se reflete inclusive nos normativos, no que que passa a ser 

compartilhado. A própria institucionalização do SUAS, de seus equipamentos cada vez 

mais capilares no território, traz consigo instrumentos e capacidades que passam a ser 

apropriados por outros programas e ações no âmbito do próprio MDS. E aí o ponto 

importante para mim é pensar os instrumentos de política pública e uso instrumental 

de algumas políticas públicas. Eu acho que a gente assiste um processo bem interessante 

de utilização da estrutura da assistência, principalmente a capilaridade de seus 

equipamentos, como os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), por parte 

de uma série de políticas e programas, como o próprio Bola Família, o PRONATEC, entre 

outros. Pensar resultados e possibilidades de articulação de uma rede de proteção para 

o público mais vulnerável, passa por entender esses processos. Como que a gente de 

fato constrói ou não a perspectiva multidimensional de combate à pobreza nessa 

articulação, ou quanto a gente privilegia certas dimensões em detrimento de outras. 

                                                            
26 LASCOUMES, P. and Le Gales, P. 2007. Understanding Public Policy through Its Instruments—From 

the Nature of Instruments to the Sociology of Public Policy Instrumentation. Governance, Vol. 20 (1), p. 

1–21. 
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Bom, aqui é só um balanço do que eu já fiz e o que eu pretendo fazer, organizando 

caminhos de pesquisa. Já tenho um balanço bastante consolidado das dinâmicas no 

nível federal, produzi alguns artigos a partir disso. E agora um pouco do meu objetivo é 

mergulhar na riqueza de dados secundários que a gente tem para essas políticas. Eu 

acho que isso é outro ponto importante, a gente tem muito dado para analisar essas 

dinâmicas. Tanto dados orçamentários quanto dados que ajudam a gente a mensurar 

algumas das nossas hipóteses sobre a implementação, como os dados do Censo SUAS, 

realizado pelo próprio MDS, e os dados da Munic, coletada pelo IBGE, e ambos em séries 

históricas. Então é possível analisar como esse jogo federativo está sendo jogado e o 

que que está afetando esse processo de implementação. Resta ainda analisar contextos 

de implementação específicos, de modo aprofundado e qualitativo, como pretendo 

fazer no caso do no município de São Paulo. Mas era basicamente isso. Obrigada! 

Federalismo e difusão: uma proposta de agenda de pesquisa pós-positivista e 

cognitiva de políticas sociais 

Cristiane Kerches: Boa tarde! As linhas de pesquisa que tenho desenvolvido referem-se 

ao tema do federalismo e da difusão de políticas públicas. Há pontos de contato a serem 

explorados, na medida em que entendemos que estamos em um país federativo como 

o Brasil, em que a circulação de ideias, atores e aprendizados institucionais em níveis de 

governo é um fenômeno a ser estudado na análise de processos de mudanças e 

permanências nas políticas sociais.  

De acordo com as falas anteriores, podemos afirmar que o tema da coordenação 

federativa das políticas sociais ainda é central na nossa agenda de pesquisa, a despeito 

das mudanças que aconteceram nos últimos anos e de infindáveis estudos já realizados. 

Esta foi uma agenda inescapável no contexto após a promulgação da Constituição de 

1988, no qual se institucionalizava o processo de municipalização das políticas sociais e, 

ao mesmo tempo, avançava uma agenda macroeconômica de ajuste fiscal, que 

tensionava enormemente o processo de implementação das políticas sociais no registro 

dos direitos de cidadania. Havia um conflito de agendas com lógicas e prioridades 

distintas. Nos anos 1990, o SUS, o processo de municipalização do ensino fundamental e 

o debate do SUAS avançaram a partir de forças políticas que colidiam frontalmente com 
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o discurso da reforma gerencialista e do corte do gasto social como única saída para a 

estabilização da economia. Os tempos e processos previstos pelos formuladores e 

constituintes foram eivados por interesses de outras ordens, que representaram 

resistências à consolidação de sistemas de políticas sociais universais e públicos. Com 

todas as dificuldades, a institucionalização avançou. As teorias neoinstitucionalistas que 

fornecem instrumentos analíticos para a discussão de mudanças e resistências nos 

processos políticos (Hall 1993, Pierson 2004, Sckopol 1985)27 nos ajudaram a refletir sobre 

mecanismos de coordenação, cooperação e indução federativos. No entanto, os 

fenômenos que surgiram a partir da implementação desses mecanismos em contexto 

federativo nos convidam para avançar a partir de outros conceitos e mapas cognitivos, 

como a ideia de território, a lógica da acumulação de capital e mudanças sociológicas 

importantes a partir das políticas municipais implementadas. De fato, um resultado das 

dinâmicas de disputa entre as duas agendas supracitadas foi um aumento da 

complexidade da administração dos municípios, que precisam dar conta de demandas de 

políticas sociais, fiscais e locais, no sentido de serem o locus privilegiado dos feedbacks 

das políticas formuladas no plano federal, mas implementadas no plano municipal. 

Derivado deste contexto, é possível observar problemas de implementação complexos 

nas várias áreas sociais e cada área, de forma ad hoc, vem se consolidando, estruturando 

políticas, com mecanismo indutores distintos. Isso é muito claro nos últimos anos, pelos 

estudos da Marta Arretche28, por exemplo. Em linhas gerais, há uma questão de ordem 

histórica que impacta na implementação das políticas sociais no federalismo brasileiro. 

Nosso federalismo ainda está em construção, em pactuação. Nós não completamos 

etapas que ocorreram em outros países com regimes de Bem-Estar distintos, que 

permitem que nós avaliemos de forma mais profunda e acurada o processo das políticas 

sociais em termos de financiamento, alocação de responsabilidades, resultados, 

impactos, efeitos sociais e mecanismos de feedback por meio de avaliação (que 

possibilitem um fluxo de informações locais para os formuladores no plano federal). 

                                                            
27 HALL, Peter 1993. “Policy Paradigms, Social Learning and the State: The Case of Economic 

Policymaking in Britain”. Comparative Politics, Vol. 25, no 3, April 1993, p.: 275-296; PIERSON, P. 2004. 

Politics in Time. History, Institutions, and Social Analysis. Princeton: Princeton University; SKOCPOL T. 

1985. “Bringing the state back in: Strategies of analysis in current research” In: Evans et al. (eds). Bringing 

the State Back  In. New York: Cambridge University Press, pp. 3-43. 
28 ARRETCHE, Marta. Democracia, federalismo e centralização no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV; 

Editora Fiocruz, 2012. 
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Carecemos de tempo para entender as causas das mudanças sociais profundas que são 

muito claras no país a partir dos anos 2000, no sentido de uma maior inclusão social de 

classes historicamente alijadas de um mínimo civilizatório. Estudos comparando 

resultados de Censos, no recente livro organizado pela Marta Arretche29, são indicativos 

importantes desses processos. 

O processo de municipalização provocou um claro tensionamento na governabilidade 

municipal. Esta esfera ocupa o centro implementador de políticas, com grandes 

fragilidades do ponto de vista financeiro, fiscal e de condições institucionais de políticas 

para administrar. Temos planos de políticas sociais formulados no governo federal e 

uma multiplicação de universos de políticas públicas de fato implementadas nos 

governos municipais. Podemos falar em várias políticas de fato sendo implementadas, 

estruturadas e apoiadas de forma distinta, nos diversos contextos e arranjos inter e 

intramunicipais, como os consórcios. 

Quando se fala em um federalismo em construção, é preciso entender que se trata de 

dinâmicas político-institucionais em aberto. Um ponto interessante é o papel dos 

estados nesse processo pós-Constituição de 1988, em que se prioriza a relação entre 

governo federal e municípios. Como fica o fundador do estado-membro da federação, 

que perdeu espaço institucional e político na oferta de serviços sociais? Há iniciativas 

de indução à coordenação federativa por parte dos estados? São questões relevantes 

a serem analisadas. 

Um tema que tenho estudado é a implementação do Bolsa Família no nível estadual30. 

Pensar o estado não como um ente neutro nesse processo de municipalização é um 

caminho já construído pelo trabalho da Sandra Gomes (UFRN)31, ao estudar os 

mecanismos indutores no processo de municipalização do ensino fundamental. Na 

medida em que o estado opera de alguma forma para induzir a cooperação, a 

municipalização pode ocorrer de forma diferente. Assim, um olhar para o papel das 

                                                            
29 ARRETCHE, Marta (org.). Trajetórias das desigualdades, como Brasil Mudou nos últimos 50 anos. São 

Paulo, Ed. Unesp/CEM, 2015. 
30 Orientação do trabalho: CASADO, Letícia Donatoni. Federalismo e Implementação de Políticas 

Públicas: o caso do Programa Bolsa Família no estado de São Paulo. Trabalho de Iniciação Científica, 

Programa de Bolsa Unificadas, 2015/2016. 
31 GOMES, Sandra. Políticas nacionais e implementação subnacional: uma revisão da descentralização pós-

Fundef. Dados,  Rio de Janeiro,  v. 52, n. 3, p. 659-690, 2009. 
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estruturas administrativas do estado no processo de implementação de políticas se faz 

necessário, observando as relações entre estruturas institucionais, dinâmicas regionais 

e os municípios. Como essas articulações têm operado? No caso específico do Programa 

Bolsa Família, como as estruturas institucionais do estado têm se articulado com os 

municípios no processo das implementações municipais do programa, na figura de uma 

diretoria regional no estado de São Paulo que tem o papel normativo de realizar esta 

articulação, que envolve organizar as estruturas da assistência social, o Cadastro Único. 

Além das questões institucionais, há questões macrossistêmicas e contextuais que 

precisam ser enfrentadas. Há dinâmicas contextuais que afetam as cidades, sobretudo 

contingências do processo de acumulação de capital que se articulam historicamente com 

a urbanização da cidade. As megalópoles que foram configuradas de forma segregada, 

fragmentada, gerando uma situação em que os prefeitos têm uma situação de 

governabilidade extremamente tensa e complexa. Há um macroproblema que envolve 

nossos problemas institucionais aqui. Eu tenho pensado muito em repensar as questões 

do território e das dimensões sociológicas das políticas públicas e como impactam, por 

exemplo, na avaliação de políticas para além da eficácia, da eficiência e da efetividade. 

Uma outra questão que eu também tenho trabalhado é a difusão de políticas públicas, 

fenômeno antigo, mas que ganhou visibilidade e tratamento científico mais 

recentemente. No Brasil é ainda mais recente. Em se tratando de um país federativo, o 

campo potencial de análise é potente, envolvendo desde o lugar dos municípios enquanto 

local de inovação, enquanto um lugar de fonte de disseminação e difusão de políticas32, 

até o processo de circulação de ideias e experiências que pode acontecer por sentidos e 

direções muito distintos. É possível analisar várias dinâmicas, inclusive que vão na 

contramão dos desenhos institucionais que organizam as políticas de forma top down no 

plano federativo: do governo federal ao plano subnacional. Na realidade, experiências de 

difusão entre cidades, de cidades para países estrangeiros e vice-versa33, são muito mais 

                                                            
32 LEITE, C. K. S.; PERES, Ursula Dias. Paradigmas de Desenvolvimento e Disseminação de Políticas: Raízes 

Locais da Criação do Programa Bolsa Família. Organizações & Sociedade (Online), v. 22, p. 621-638, 2015; 

PORTO DE OLIVEIRA, Osmany. Mecanismos da difusão global do Orçamento Participativo: indução 

internacional, construção social e circulação de indivíduos. Opinião Pública (UNICAMP. Impresso), v. 22, p. 

1-31, 2016; PORTO DE OLIVEIRA, Osmany. Embaixadores da Participação: A difusão internacional do 

Orçamento Participativo a partir do Brasil. 1. ed. São Paulo: Annablume, 2016. v. 1. 321p . 
33 COELHO, Denilson Bandeira. A Agenda Social nos Governos FHC e Lula: competição política e difusão do 

modelo renda mínima. In: HOCHMAN, Gilberto e FARIA, Carlos Aurélio Pimenta (orgs.) Federalismo e 



 

66 
 

comuns do que parecem e nos permitem refletir sobre o papel das ideias nas políticas 

públicas, reforçando a importância de estudos pós-positivistas para a análise das políticas 

públicas34. Não se trata de observar somente o processo de circulação, no plano da 

agenda, mas também aprendizagens e adaptações que marcam processos de 

implementação de políticas, destacando a rede de apoios e resistências em disputa.  

Assim, tem uma agenda de pesquisa que precisa ser aprofundada, que envolve pensar 

agenda, formulação, implementação e difusão. Nesta perspectiva mais ampla de arranjos 

de subsistemas de políticas, o papel de organizações internacionais como o Banco 

Mundial torna-se um objeto interessante. Há uma literatura dos anos 1990, da área da 

ciência social, que trabalha muito com a ideia do Banco Mundial como um organismo 

impositor de receituários, sobretudo econômicos e sociais. Naquele momento, o contexto 

era propício para esse tipo de relação assimétrica como os governos nacionais. No 

entanto, temos estudado, observando a formulação e a implementação do Bolsa 

Família35, que o processo de articulação do organismo com atores governamentais é 

muito mais cooperativo e colaborativo dos anos 2000 para cá36, envolvendo troca de 

expertises e experiências. É um processo que configura o Brasil como player internacional 

importante, capaz de gerar a exportação de paradigmas e desenhos de políticas sociais, 

em uma nova correlação de forças nacional e internacional37. 

Para além das articulações entre níveis federativos, o campo de difusão permite 

observar ideias, atores, estruturas e contextos, marcos conceituais fundamentais no 

arcabouço analítico mais recente no campo das políticas públicas. Obrigada! 

                                                            
Políticas Públicas no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2013; FARAH, Marta Ferreira Santos. (2008) 

Disseminação de Inovações e Políticas Públicas e Espaço Local. Organizações & Sociedade, v.15, no. 45, 

abril/junho; FARIA, Carlos Aurélio Pimenta. A difusão de políticas sociais como estratégia de inserção 

internacional: Brasil e Venezuela comparados. INTERSEÇÕES [Rio de Janeiro] v. 14 n. 2, p. 335-371, dez 2012. 
34 KINGDON John. 2003. “Agendas, alternatives, and public policies”. 3 ed. Nova York, Harper Collins; 

BAUMGARTNER, F. & JONES B. 2009. Agendas andInstability in American Politics. Chicago and 

London: The Universityof Chicago Press; CAMPBELL, John L. 2002. “Ideas, Politics and Public Policy”. 

Annual Review of Sociology, vol. 28, pp. 21-38; TOMAZINI, C. ; LEITE, C. K. S. Programa Fome Zero 

e o paradigma da segurança alimentar: ascensão e queda de uma coalizão?. Revista de Sociologia e Política 

(Online), v. 24, p. 13-30, 2016. 
35 LEITE, C. K. S.; PERES, Ursula Dias. Origem e disseminação do Programa Bolsa Família: aproximações 

analíticas com o caso mexicano. Revista do Serviço Público, v. 64, p. 351-376, 2013. 
36 Orientação do trabalho de MAFRA, Julia. Atuação do Banco Mundial na implementação do Programa 

Bolsa Família: jogo cooperativo? 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Gestão de 

Políticas Públicas) - Universidade de São Paulo. 
37 Interrompida drasticamente com o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff em agosto de 2016. 
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Difusão de políticas públicas: um campo de pesquisa emergente no Brasil 

Osmany Porto: Obrigado, Cristiane. Queria dizer, antes de começar a minha exposição, 

que é um grande prazer estar aqui participando dessa mesa no Colóquio de Políticas 

Públicas. Queria parabenizar a organização, está tudo impecável, queria parabenizar os 

alunos, os professores que se envolveram no processo e, especialmente, dizer que é 

uma grande honra estar aqui compondo essa mesa junto a pessoas que eu admiro tanto: 

a Cris, a Ursula, a Renata; é enorme essa oportunidade.  

A minha apresentação combina resultados de pesquisa, informações gerais e literatura 

no campo da difusão de políticas públicas, de políticas sociais em geral, que é um campo 

emergente – vou falar disso para vocês a seguir. E a minha proposta é justamente 

procurar complementar, de maneira geral, as falas que já foram feitas aqui nessa mesa. 

Eu queria situar vocês na minha apresentação, que vai seguir três grandes movimentos: 

primeiro, vou falar sobre a expansão e alguns dos consensos que existem na literatura, 

sobretudo acadêmica, a respeito dos mecanismos de difusão de políticas; em seguida, 

eu vou explicar um pouco como funcionam esses mecanismos, esses tipos de difusão 

que a Cris acabou de colocar, no sentido horizontal e vertical; e, à guisa de conclusão, 

vou trazer para vocês alguns elementos sobre a difusão internacional de políticas sociais, 

especialmente, o papel que o Brasil tem desempenhado nesses últimos anos. 

Queria colocar para vocês: essa foi uma bibliometria feita recentemente por três 

pesquisadores nos Estados Unidos (Graham, Shipan e Volden), foi publicada em 2013 

e mostra o processo de evolução dos estudos sobre difusão de políticas; 

especialmente na literatura anglo-saxã, existe um corpo hoje de aproximadamente 

800 artigos publicados em periódicos científicos internacionais sobre esse tema e que 

mostra uma curva vertiginosa dos estudos de difusão nos últimos anos, que vem, nas 

palavras de Graham, Shipan e Volden, produzindo na ciência política um fenômeno de 

“difusão de estudos sobre difusão de políticas” . Isso só no que diz respeito à literatura 

anglo-saxã; se nós olharmos a literatura francesa de sociologia da ação pública, 

observamos outro universo. Então, esse gráfico, essa bibliometria serve para mostrar 

que este é um campo em expansão, especialmente no exterior, e aqui no Brasil ainda 

é um campo emergente, é um campo que começa especialmente a partir de estudos 
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feitos na FGV, pela Marta Farah, que levava em consideração as inovações produzidas 

no contexto municipal no Brasil e que hoje vem sendo conduzido por um grupo de 

pesquisadores na PUC-Minas, na Universidade de Brasília e aqui na EACH também, no 

Programa de Políticas Públicas.  

Outro ponto importante sobre essa literatura é que existe um consenso no campo 

internacional sobre quatro mecanismos que facilitam ou estimulam os processos de 

difusão de políticas públicas. Esses mecanismos são, essencialmente, os seguintes: a 

coerção, ou seja, quando há dispositivos normativos que obrigam os governos a adotarem 

determinadas políticas, como, por exemplo, as leis no contexto do federalismo, onde isso 

é muito claro, evidente. Mas, no contexto internacional, isso pode não ser tão claro, mas 

nós podemos pensar nas diretivas da União Europeia que obrigam os países a 

harmonizarem suas políticas públicas. Há um segundo tipo de mecanismo, que é o 

mecanismo da competição, ou seja, os municípios, os governos em geral competem entre 

si e, portanto, procuram inovar, produzir políticas públicas, políticas sociais novas, que os 

permitam adquirir certo prestígio ou obter recursos, enfim, questões de diferentes 

naturezas. Um terceiro mecanismo, que é o mecanismo da aprendizagem, ou seja, os 

governos aprendem com experiências de sucesso ou de fracasso de seus pares – um 

mecanismo mais social ou construtivo –, que é o processo de socialização das políticas em 

geral e que diz respeito também aos processos de marketing de políticas públicas. Há um 

quarto tipo de mecanismo – e esse é o estágio atual em que se encontram as últimas 

reflexões apresentadas pela literatura –, que são os mecanismos de tradução, ou seja, 

como as políticas públicas se transformam ou são traduzidas no processo de difusão e 

também quando elas são adotadas em outros contextos. 

Eu vou falar para vocês agora sobre um exemplo, um tipo de difusão no contexto 

brasileiro, que é um tipo de difusão que diz respeito às políticas de participação social 

e, mais especificamente, aos conselhos gestores de políticas públicas e que tem a ver 

com a questão federativa. Desde a Constituição Federal de 1988 e de uma série de leis 

complementares, nós temos um conjunto de quatro áreas específicas, saúde, assistência 

social, educação, e criança e adolescente, nas quais um tipo de mecanismo federativo 

condiciona o repasse de recursos do governo federal para os governos municipais à 

existência de conselhos gestores de políticas públicas. Esse tipo de mecanismo gerou 
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um processo de difusão desses conselhos em nível municipal que propiciou a seguinte 

situação: entre 1991 e 1993 foram criados aproximadamente dois mil conselhos de 

saúde criados, ou seja, em média, dois conselhos implementados por dia nos 

municípios; em 1996, os conselhos já estavam prestes a alcançar um número de 65% 

dos municípios no Brasil; e, em 2001, nas áreas que eu mencionei – ou seja, assistência 

social, criança e adolescente, saúde e educação –, o número de conselhos aproximava-

se de vinte mil, ou seja, quase todos os municípios tinham pelo menos um conselho 

nesses setores. Existe aqui, claramente, um mecanismo de condição ou de coerção, por 

meio de leis federais que estimulam o processo de difusão de políticas, como foi o caso 

dos conselhos, e se nós pensarmos, por exemplo, em cidades grandes, em cidades como 

São Paulo, Guarulhos ou Porto Alegre, têm em média de vinte a quarenta conselhos 

gestores de políticas públicas ou conselhos municipais em geral. Aqui quando nós 

pensamos nesse número ampliado, nós temos mecanismos de natureza sócio-política, 

que intervém facilitando ou estimulando esse processo de adoção de políticas públicas. 

Mantendo sempre o foco nas políticas de participação social, há outro tipo de 

mecanismo (que não é mais vertical, que estimula esse tipo de processo), mas um 

mecanismo de difusão horizontal. Se nós levarmos em consideração o caso do 

orçamento participativo, sua difusão desde 1989, quando foi criado em Porto Alegre, 

segue um padrão de evolução, pelo menos até o período atual, em que existiam, 

aproximadamente, 120 experiências em 1997, 199 entre 2001 e 2004, e 201 

experiências entre 2005 e 2008. Ou seja, esse tipo de difusão ocorre entre os municípios, 

ou seja, entre governos do mesmo nível, sem articulação ou indução do governo federal. 

É um tipo de difusão horizontal. A difusão é intrafederativa, entre os governos 

municipais. Acredito que quando a gente fala dessas políticas de participação social, é 

inevitável pensar na mesa que virá a seguir, que tratará desses temas também.  

É importante mencionarmos que o orçamento participativo segue um caminho 

precursor no que diz respeito aos processos de difusão internacional de políticas 

brasileiras, à medida que o orçamento participativo foi uma política municipal pioneira 

que se difundiu por todo o mundo. Existem alguns elementos, alguns fatores que 

contribuíram para esse processo de difusão: em primeiro lugar, a ação de um conjunto 

de indivíduos, que são ativistas, prefeitos, militantes em geral, que promoveram o 
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orçamento participativo em diversos contextos e instituições internacionais; eles 

fazem parte desse processo que a Renata mencionou da circulação dos burocratas, 

são aqueles que eu venho chamando de “embaixadores da participação”, que, 

associados a instituições internacionais (como ONU, Banco Mundial e União Europeia), 

potencializaram o processo de difusão internacional do orçamento participativo. A 

título ilustrativo, em 1996, a ONU reconhece o orçamento participativo como uma 

"best practice"; em 2001, o Banco Mundial recomenda a adoção do orçamento 

participativo em nível internacional; e, em 2004, a União Europeia financia 

diretamente um programa de intercâmbio de ideias e técnicas de participação e 

orçamento entre a América Latina e a Europa. 

Esse é o mapa, para vocês terem uma noção da difusão global do orçamento participativo. Uma 

experiência brasileira que se internacionalizou e que alcançou hoje aproximadamente 2.800 

casos no mundo, compreendendo aqui uma difusão ampla, especialmente, na América Latina, 

na Europa e na África Subsaariana. Nos dias atuais, quem mais promove o orçamento 

participativo no mundo é, especialmente, o Banco Mundial. Eu trouxe aqui para vocês uma 

imagem que dialoga muito com o que a Cris acabou de falar, que é uma espécie de 

transformação, em termos de paradigmas, que ocorreu no Banco Mundial, especialmente 

entre os anos 1990 e 2000. A título ilustrativo, o Banco Mundial investiu em projetos 

envolvendo o orçamento participativo 280 milhões de dólares nos últimos anos, tendo se 

empenhado em cerca de quinze países. Quando visitei o Banco Mundial em 2013 havia na 

fachada da instituição uma menção sobre a “Luta contra a pobreza”.  

Ocorreu no plano internacional uma espécie de transição do paradigma daquilo que se 

poderia chamar de Consenso de Washington ao que veio a ser consagrado como Consenso 

de Brasília. O Consenso de Brasília foi cunhado por Michael Schifter, que é o diretor do 

Interamerican Institute (que é um think tank muito forte nos Estados Unidos) e, basicamente, 

ele diz que o novo consenso, o novo paradigma nos dias atuais é seguir o modelo brasileiro 

no sentido de promover crescimento econômico com inclusão social, com políticas que 

combatam as desigualdades; nesse sentido, o Brasil vem agindo – Brasil enquanto metonímia 

de um governo mais amplo, de um conjunto de instituições – vem agindo como uma espécie 

de exportador de políticas sociais, o orçamento participativo é um precursor, porque sai do 

plano municipal, mas existe hoje uma série de políticas públicas, políticas sociais, sobretudo 



71 
 

brasileiras, que vêm sendo adotas em diferentes países, especialmente na América Latina e 

na África Subsaariana. Talvez o caso mais emblemático sejam os programas de transferência 

de renda condicionada, especialmente o Bolsa Família, nós temos pesquisas aqui na EACH, 

mas também no Departamento de Ciência Política aqui da USP, há uma pesquisadora, a Maria 

Clara Oliveira, que está desenvolvendo uma tese de doutorado sobre a difusão do Programa 

Bolsa Família. No campo da segurança alimentar, existem políticas como o Programa Nacional 

de Alimentação Escolar, que objeto de estudo do meu pós-doutorado, o Programa de 

Aquisição de Alimentos, que vêm sendo adotados amplamente na África Subsaariana, com o 

apoio também de outra instituição internacional que é a FAO – agência da ONU que tem 

como seu secretário geral um brasileiro, José Graziano. Existem instituições promovendo 

políticas agrícolas, especialmente, a Embrapa; a Embrapa tem uma sucursal em Gana hoje e 

vem desenvolvendo a transferência e a difusão de políticas agrícolas, como o Pró-Savana, que 

é uma emulação do Pró-Cerrado brasileiro, que estimula a monocultura, especialmente em 

países como Moçambique. Existem políticas de saúde, políticas de habitação, entre outras. E 

eu queria só concluir mostrando esse quadro geral para vocês do Brasil como um modelo, 

como um país que vem agindo, exportando políticas sociais e que tem o apoio de instituições 

como o Banco Mundial, a FAO etc., e chegar ao problema ou no maior desafio hoje para o 

estudo da difusão de políticas, que consiste nas traduções.  

Aqui eu trouxe três imagens para vocês do orçamento participativo em contextos 

diferentes: em Porto Alegre em 1989, nos Estados Unidos em 2013, e em Fissel no Senegal 

em 2012; ou seja, a mesma política que é produzida em um contexto, não necessariamente 

é aquela que é adotada em um outro contexto. Nestes casos, claramente trata-se de 

políticas diferentes, que envolvem práticas heterogêneas. Há um conjunto de processos 

complexos de traduções em termos de modelos, significados e instrumentos políticos. Estes 

elementos são adaptados em cada processo de transferência, produzindo políticas públicas 

com projetos políticos muitas vezes distintos e que não têm necessariamente um vínculo 

com proposta original. Analisar a difusão de políticas não significa tratar simplesmente da 

transferência de uma política de um governo para outro, mas sim de um fenômeno amplo, 

que envolve múltiplos atores, com ideias e interesses diversos. Era isso o que eu tinha 

preparado para apresentar para vocês hoje. Queria agradecer pela atenção e pela 

oportunidade. Obrigado. 
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Participação, transparência e accountability: avanços e desafios 
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Introdução 

Patrícia Mendonça: O Brasil experimentou avanços com relação aos debates sobre 

transparência e democracia nos últimos anos, com a adoção de legislação e a criação de 

instituições dedicadas à transparência e ao controle social e governamental, bem como 

tornou-se referência mundial em experiências participativas.  

A produção acadêmica vem se refletindo nas análises destas diferentes inovações, 

conectando temas como participação, transparência e accountability. Esta mesa traz um 

balanço das principais discussões na área, destacando os mais recentes desafios nos planos 

teórico, e trazendo algumas das principais experiências que refletem estas inovações.  

Transparência e accountability no Brasil: adensamento da democracia e 

aperfeiçoamento da gestão pública 

Marco Antônio Carvalho Teixeira: O propósito da minha exposição será debater 

Transparência e Accountability como dimensões fundamentais para o adensamento da 

democracia no Brasil e o aperfeiçoamento da gestão. Adoto aqui como justificativas 

algumas premissas citadas por Norberto Bobbio no seu livro O Futuro da Democracia. 

Bobbio se remete a Carl Schmitt ao tratar da representação política quando afirma que: 

“A representação apenas pode ocorrer na esfera da publicidade. Não existe nenhuma 

representação que se desenvolva em segredo ou a portas fechadas (...). Sessões 

secretas, acordos e decisões secretas de qualquer comitê podem ser muito significativos 

e importantes, mas não podem jamais ter um caráter representativo”.  

Seguindo o debate proposto por Bobbio, Transparência aqui será tratada não apenas 

como disponibilização de informação ao público, mas a disponibilização de um tipo 

especial de informação, aquela que permite ao interessado compreender, avaliar e 

tomar decisões acerca de sua vida e seus interesses. Accountability será aqui tratado 

como demanda por responsabilização ou por justificativa dos atos das autoridades 

públicas que são impetradas pelos cidadãos. Será dada ênfase especial às instituições 

de controle que aqui serão divididas conforme proposto por Guillermo O’Donnel entre 

Controle Vertical – o controle da sociedade sobre o Estado, aqui olhando para o 

governo; e Controle Horizontal, quando a referência é feita às instituições formais de 
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controle tanto na dimensão interna ao Executivo – Controladorias e Auditorias - como 

no seu âmbito externo: tribunais de contas, o sistema de Justiça e o Poder Legislativo.  

Uma política de transparência pública que abra informações relevantes do governo para 

a sociedade por si só não é suficiente para promover a responsabilização (accountability) 

das autoridades públicas, sejam elas eleitas ou não. O controle horizontal precisa se 

abrir para uma relação direta com o cidadão ou com as organizações da sociedade 

(controle vertical) para que seja possível apurar responsabilidades e promover sanções 

se for o caso. Ao disponibilizar informações, que obviamente devem ser de forma 

compreensiva aos cidadãos e que permitam a eles avaliarem e tomar decisões, é 

indispensável a existência de canais de interlocução destes com os órgãos de controle 

ou mesmo o governo, para que a demanda por responsabilização ou por justificativa 

possa ser apresentada. Ou seja, uma política de transparência, por melhor que ela seja 

quanto à clareza e qualidade das informações, tende ao fracasso não existirem canais 

de responsabilização (accountability) articulados com ela. 

Por isso, nessa questão mais específica, a da relação entre os controles verticais e 

horizontais, torna-se cada vez mais importante o estímulo à proliferação de ouvidorias 

públicas e, obviamente, ouvidorias que trabalhem o ciclo completo da atividade. O que 

significa ciclo completo? Primeiro, que as ouvidorias devem disponibilizar diversas “portas 

de entrada” para as demandas do controle vertical. Por exemplo, no Tribunal de Contas 

do Estado de Pernambuco (TCE-PE), quem quiser acessar sua ouvidoria poderá fazer 

fisicamente e será atendido na sede do órgão por profissionais capacitados. Também 

poderá fazer por e-mail, telefone, correios ou whatsapp. Em todas as situações, o 

reclamante recebe uma senha e por ela acompanha todo o andamento de sua queixa.  

O que entra de demanda no TCE-PE pela ouvidoria? Basicamente, queixas acerca da 

gestão orçamentária de prefeituras e governos estaduais que na maioria das vezes se 

originam da disponibilização das informações sobre a gestão de dinheiro público nos 

portais de transparência. Esse é um exemplo de que quando o controle vertical (a 

sociedade) se apropria de uma informação, compreende e toma decisão sobre o que 

fazer com ela, a existência de um canal de acesso as instituições formais de controle 

para apresentar a demanda por responsabilização (accountability) é indispensável. Sem 

isso, a política de transparência não produziria efeitos e poderia se tornar inócua. 
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Portanto, é de fundamental importância que órgãos de escuta social - notadamente as 

ouvidorias de diferentes naturezas – trabalhem com essa noção de ciclo completo. Ou 

seja, ofereçam diversas portas de entrada e deem amplo feedback aos demandantes. 

Ainda em relação ao papel das ouvidorias em decorrência das políticas de transparência, 

cabe lembrar que existe um potencial que vai para além da efetivação de uma política 

de transparência e accountability, que é a possibilidade de, a partir das demandas 

sociais, oferecer excelentes diagnósticos que possam promover a melhoria da gestão. 

Como isso? Se considerarmos que a maioria dos pleitos apresentados para as ouvidorias 

tem a ver com falhas de políticas públicas, os governos e órgãos poderiam sistematizar 

tais demandas e utilizá-las na avaliação de suas atividades. Se as falhas forem realmente 

constatadas, tem-se uma grande possibilidade de se fazer ajustes em busca de melhor 

desempenho. Nesse caso, a conexão entre governo e sociedade não se limita apenas ao 

atendimento de demandas, mas também promovendo a melhoria da gestão, o que pode 

inclusive ao longo do tempo tender a diminuir a procura pelas ouvidorias. 

Portanto, caminhando para o encerramento da minha fala, porque depois de mim a 

Cecília vai trabalhar melhor o funcionamento das instituições de controle, eu recorro 

novamente a Norberto Bobbio quando ele, ao fazer o vínculo entre transparência e 

democracia, lembra que “o caráter público é regra, e que o segredo só pode ser 

considerado exceção e, mesmo assim, o segredo é uma exceção que não deve fazer a 

regra valer menos, já que o segredo só é justificável apenas se limitado no tempo, não 

diferindo, neste aspecto, de qualquer medida de exceção.” Recorro a ele para lembrar 

que existem algumas situações que não podem vir a público em determinado momento, 

mas, uma vez que o perigo passou, é obrigação das autoridades públicas informarem à 

sociedade aquilo que, de certa forma, até então se justificava que fosse mantido em 

segredo. Nós temos aí, no caso da nossa experiência recente, diversos exemplos em que 

uma política de transparência promoveu melhoria de gestão ou promoveu 

responsabilização. Talvez o exemplo que esteja mais vivo na nossa memória seja o 

escândalo dos cartões corporativos, quando a Controladoria Geral da União (CGU) criou o 

Portal da Transparência, colocou dentro desse Portal para acesso público o extrato de 

todos os cartões corporativos dos servidores autorizados a fazer gastos com o Cartão. O 

que aconteceu? Um jornalista resolveu, simplesmente, baixar o extrato dos ministros e, a 
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partir disso, a gente sabe o que deu. Naquele momento, muitos falaram o seguinte: "Olha, 

tá vendo? A transparência governamental se voltou contra o próprio governo". Apesar de 

ter se voltado contra o próprio governo, o que se verificou foi que a política de 

transparência veio para ficar. Nenhum governo hoje consegue retroceder na direção de 

uma transparência opaca, após a sociedade de apropriar dos ganhos de tal política pública.  

Tanto que, ao invés de retroceder houve aperfeiçoamento do processo, veio a Lei Geral 

de Acesso à Informação, e o que nós estamos presenciando é cada vez mais tanto 

governos estaduais quanto os municipais adotando políticas de transparência, não 

apenas de maneira passiva, mas também de forma ativa. Vejam os avanços da cidade 

de São Paulo com a política de dados abertos. Talvez os governos, em seus três níveis, 

avançaram mais nessa direção do que o Judiciário e o Legislativo, além dos próprios 

Tribunais de Contas e Ministérios Públicos. Aqui fica uma proposta agenda de pesquisa 

interessante: executivos avançaram mais. Então, passaram-se meus quinze minutos, eu 

fico por aqui, e a Cecília pega a bola para continuar. Obrigado, Patrícia. 

 

Patrícia Mendonça: Cecília, a pergunta que a gente faz é: o que é controle institucional? 

Vamos aprofundar um pouco essa discussão do papel do controle institucional para isso. 

Evolução e desafios institucionais do controle governamental no Brasil 

Cecília Olivieri: Boa tarde a todos. Muito obrigada, Patrícia, pelo convite para compor esta 

mesa, fico muito contente de estar na presença de ex-colegas de faculdade, como o 

Eduardo, ex-professores, como o Marco, o Marco não foi exatamente meu professor, mas 

estava na minha banca de defesa de doutorado, e a Paula, que eu não conhecia 

pessoalmente, mas a gente já tinha conversado sobre esses temas por meios digitais. Então, 

fico muito contente de participar dessa penúltima mesa do nosso Colóquio, a última mesa 

será a apresentação – se vocês me permitem uma propaganda –dos trabalhos dos nossos 

alunos, os nossos mestres e os nossos mestrandos que estão para defender. 

Bom, o Marco foi gentil e deixou de falar sobre várias das coisas com que nós temos 

trabalhado juntos nas pesquisas nos últimos anos – participamos de várias pesquisas 
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juntos sobre a CGU, sobre o sistema de controle – para que eu tivesse alguma coisa 

para falar, porque ele já falou quase tudo sobre a questão de accountability e 

transparência, que são as questões sobre as quais eu posso falar um pouco mais; sobre 

as questões relativas à participação, a gente tem pessoas muito capacitadas na mesa 

e não é tanto o meu tema.  

Eu queria começar notando, como o próprio Marco apontou no início da fala dele, a 

relação desses temas com a democracia, ou seja, nós só discutimos transparência, 

accountability e responsabilização em regimes democráticos, em práticas democráticas. 

Isso é fundamental, esse é o início de toda a discussão. E, desse ponto de vista, não é à 

toa que na nossa prática, na nossa história, esses temas aparecem com a Constituição 

Federal de 1988, com a redemocratização do país. Então, do meu ponto de vista, essa é 

uma temática relativamente antiga na institucionalidade brasileira, a Constituição 

Federal estabelece vários princípios e vários novos regramentos; na verdade, ela 

estabelece várias novas regras que fortalecem os órgãos responsáveis por promover a 

transparência e a responsabilização no Brasil.  

E, ao longo desses vinte e cinco, quase trinta anos de Constituição Brasileira, o que nós 

vemos é que, do meu ponto de vista, esses órgãos têm aproveitado esse fortalecimento 

institucional que a Constituição promoveu para se fortalecerem, e boa parte do 

fenômeno que nós vemos hoje é decorrência disso: vários episódios que nós vemos hoje 

no Ministério Público, Judiciário e Polícia Federal atuando tão fortemente em vários dos 

escândalos brasileiros dos últimos anos; a própria atuação do Congresso Nacional com 

CPIs, isso mais nos anos 1990. Nos anos 1990, houve muitas CPIs que não “deram em 

pizza”; essa ideia de que CPI “dá em pizza” é errada, nós sabemos que as CPIs produzem 

efeito no médio e longo prazo, elas promovem mudanças institucionais que não dão 

notícia, que não viram manchete dos jornais, mas que geram mudanças. O próprio 

fortalecimento da CGU foi uma decorrência da CPI dos anões do orçamento, ou seja, 

uma das conclusões da CPI foi de que era necessário fortalecer os controles internos e 

isso acabou gerando um órgão, a Secretaria Federal de Controle, que mais tarde deu 

origem à Controladoria Geral da União (CGU), que, nos anos 2000, galvanizou esse 

discurso de combate à corrupção no Brasil, em várias ações junto com a Polícia Federal; 

o Ministério Público também identificou vários escândalos de corrupção e promoveu 
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ações efetivas nessa área de combate à corrupção e também na área de transparência. 

Então, a CGU foi um dos principais atores que promoveu a Lei de Acesso à Informação 

(a LAI); e é muito interessante pensar, uma orientanda sob minha supervisão está 

pensando justamente sobre isso: por que a LAI surge como iniciativa de um órgão 

burocrático como a CGU?38 A CGU foi um dos grandes padrinhos dessa legislação. Se nós 

olhamos para a literatura internacional, a burocracia é um dos principais atores 

contrários à transparência, ela nunca promoveu a transparência, ela nunca tomou a 

iniciativa de promover, ela sempre foi a reboque e ela resistiu muito; isso nos países 

europeus, onde já há literatura, análises sobre décadas de implementação de legislação 

de acesso à informação e transparência. E o Brasil foi um caso justamente oposto, um 

órgão burocrático que promove a lei da transparência – ajuda a promover, não foi a CGU 

que fez isso sozinha, mas ela foi fundamental.  

Bom, mas eu acabei me alongando sobre essas questões institucionais justamente para 

falar da importância da Constituição Federal e desse processo político da 

redemocratização no fortalecimento das instituições de controle. As instituições de 

controle, no meu ponto de vista, TCU, CGU e os órgãos mais ligados à área policial e à 

área jurídica não se fortaleceram por vontade própria, eles tiveram esse grande impulso 

da Constituição, que também não saiu da cabeça de ninguém, foi fruto de muita 

discussão, um debate muito aberto. E uma questão muito importante para a democracia 

no Brasil naquela época, na redemocratização, era, como disse o Marco, tornar o 

governo transparente, tornar o governo aberto, tornar o governo acessível para a 

população, ainda em final do século XX, mas era essa uma grande tarefa que nós 

tínhamos. E a Constituição assume essa tarefa e empodera esses órgãos e, como toda a 

burocracia, nós sabemos, ela não se fez de rogada, ela aproveitou intensamente todas 

essas oportunidades que teve de se fortalecer, e é isso o que nós vemos: o Ministério 

Público usando da sua autonomia no máximo; juízes jovens também utilizando todos os 

poderes que eles têm nas mãos; a Polícia Federal, da mesma forma, se capacitando e 

promovendo cada vez mais ações; o TCU que, ao longo dos últimos vinte anos, vem se 

qualificando para fazer um debate de políticas públicas – o que é uma coisa muito 

                                                            
38 A dissertação de mestrado foi defendida em 2016: Pereira, Tayara C. A Formação da Agenda da Lei de 

Acesso à Informação Pública no Brasil: o papel do Executivo e o controle da burocracia pública. 

EACH/USP.  



79 
 

complicada, um órgão de controle querer fazer um debate sobre políticas públicas; a 

última presidência do TCU se propôs fazer um debate sobre governança, então, eles 

estão se propondo a ir para os órgãos da administração pública federal, da 

administração direta e indireta (mas mais da direta), para fazer um debate sobre 

governança nesses órgãos.  

Na literatura, não há nenhum exemplo de órgão de controle, de tribunal de contas, ou 

de auditoria que participa do debate sobre políticas públicas, sobre resultados, sobre 

desempenho, sobre avaliação de políticas públicas com toda essa iniciativa, que, 

repito, não é uma iniciativa que o TCU tomou por moto próprio. Quando a Constituição 

diz que a administração pública deve ser controlada, verificada nos aspectos de 

legalidade, mas também de eficiência, pronto, foi suficiente para abrirem o caminho 

para os órgãos de controle, todos esses órgãos de controle, para entrarem no debate 

sobre eficiência das políticas públicas, sobre resultados, desempenho de políticas 

públicas e, portanto, discutir as próprias decisões e escolhas de políticas públicas no 

país, e é isso o que nós estamos vendo.  

A CGU também começou nessa seara de avaliação de políticas públicas, monitoramento e 

fiscalização; nos anos 2000, ela foi redirecionada para a questão da corrupção mais 

fortemente e da transparência mais recentemente, mas ela também tem uma enorme 

capacidade de realizar fiscalizações e auditorias. E tudo isso gera um grande conflito, 

principalmente, no TCU e na CGU, com a administração pública, porque o gestor é 

contraposto pelos órgãos de controle, que dizem "vocês não estão fazendo como diz a lei", 

e o administrador, o gestor diz "eu estou seguindo a lei", e o órgão de controle diz "não, não 

está seguindo a lei" e os órgãos de controle estão se metendo nesse tipo de discussão.  

Como a Professora Renata Bichir já nos falou em duas mesas, implementação não é só 

apertar botão, implementação também é tomar decisões, e os órgãos de controle têm 

tentado participar cada vez mais dessas decisões. E, do meu ponto de vista, devido à 

fragilidade da capacidade de gestão de vários dos órgãos públicos – menos os federais, 

mais os estaduais e municipais –, os gestores ficam quase como reféns dessa visão dos 

órgãos de controle, porque não há muito como contrapor, porque basta observar os 

editais de concurso público: quais são os maiores salários, tirando o judiciário? Há uma 

revista que faz um levantamento das melhores empresas onde trabalhar e, 
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recentemente, ela começou a fazer um levantamento sobre quais as melhores empresas 

públicas ou órgãos públicos onde se trabalhar. Adivinhem qual é o órgão que fica sempre 

entre os primeiros lugares: o TCU; o TCU é um dos melhores lugares para se trabalhar, 

em termos de recursos humanos. Isso envolve salário, infraestrutura para trabalhar, 

capacidade de fazer cursos e de desenvolvimento na carreira e é um órgão público que 

consegue fazer justamente o oposto da visão que a gente tem da administração pública. 

São raríssimos os órgãos da administração direta que conseguem fazer isso: estruturar 

uma burocracia tão bem qualificada, bem remunerada, com infraestrutura e com 

qualificação, como o TCU faz. Então, fica uma relação muito desigual em relação ao 

restante da administração pública, em que a maioria dos órgãos não consegue garantir 

condições de trabalho semelhantes aos seus servidores. 

Finalizando, eu queria falar um pouco mais sobre os resultados das minhas pesquisas 

recentes sobre esse grande conflito entre os órgãos de controle e os órgãos controlados, 

explorando os desafios conceituais que existem nessa área. Nós temos os desafios de 

conhecer mais essa área, de fazer mais estudos empíricos; nós já conhecemos, já 

existem vários trabalhos sobre o Tribunal de Contas da União, sobre o Ministério 

Público, sobre a própria CGU, mas a gente conhece muito pouco dessa dinâmica nos 

estados e nos municípios, e eu acho que essa é uma fronteira que existe na análise 

empírica na área de controle e transparência e responsabilização. E há também uma 

fronteira no âmbito conceitual: é um texto já antigo, não se costuma mais dar em aula, 

mas quando eu estudei no final da graduação era muito comum um texto chamado 

"Accountability: quando poderemos traduzi-la para o português?"39, ou seja, o artigo 

lançava o desafio: será que um dia vamos conseguir traduzir essa palavra – 

accountability - para a prática brasileira? Acho que, além desse desafio empírico, há o 

desafio de conseguir dizer o quanto que os governos e suas práticas são responsivos ou 

não. Existem conceitos que tentaram fazer isso: accountability vertical, accountability 

horizontal do O'Donnell40, nos estudos do Mainwaring41 sobre accountability também. 

Mas nós temos pouco esforço ainda consolidado no Brasil nessa área de como definir a 

                                                            
39 Campos, A.M. Accountability: quando poderemos traduzi-la para o português?, In Revista de 

Administração Pública, 24 (2), Rio de Janeiro, 1990. 
40 O'Donnell, Guillermo. Accountability horizontal e novas poliarquias. Lua Nova, n.44, 1998. 
41 Mainwaring, S. Introduction, in S. Mainwaring e C. Welna, Democratic Accountability in Latin America, 

New York, Oxford University Press, 2003. 
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responsabilização, levando em consideração as nossas instituições, a relação entre o 

Executivo, Legislativo e o Judiciário no nosso país e a peculiaridade da nossa estrutura 

político-administrativa. E a mesma coisa para a transparência; uma orientanda sob 

minha supervisão está trabalhando justamente nessa questão do conceito de 

transparência42. É um conceito, uma ideia que, em princípio, parece dizer tudo, “o 

governo tem que ser transparente”, como diz Bobbio43, "o governo tem que ser aberto, 

o segredo tem que ser a exceção, o governo tem que ser aberto para todos", e, em 

princípio, parece fácil definir, mas quando nós queremos fazer um estudo sobre as 

instituições brasileiras, o que nós vemos na literatura brasileira? Nós vemos muitos 

estudos – vários já foram feitos, acho que eles já estão começando a se repetir – sobre 

o quanto que os sites dos governos trazem informações, disponibilizam informações, 

como atualizam informações.  

Existem vários trabalhos nessa linha, fazendo uma análise sobre os sites do governo, que 

são uma das principais plataformas, um dos principais instrumentos de transparência 

ativa (em que o Estado toma a iniciativa de apresentar as informações), um dos 

principais mecanismos. E eles têm mostrado sempre a mesma coisa, seja no âmbito 

federal, estadual, municipal, seja qual for o nível dos municípios, dos estados – ricos, 

pobres, bem estruturados, mal estruturados –, que existe uma grande fragilidade na 

transparência. A transparência é baixa, as informações não estão todas na internet e, 

pior do que isso, essa é uma grande questão conceitual que nós precisamos tratar: qual 

é o conteúdo da transparência? Transparente é só estar à luz do sol, é só estar visível, 

ou também é preciso estar compreensível e ser passível de debate e de contraposição? 

Essa é a fronteira do debate sobre transparência, o quanto as informações podem ser 

contestadas ou não, podem ser compreendidas e contestadas. No debate internacional, 

nos países que já aplicam a lei de acesso à informação há mais tempo, o que eles 

mostram44? Justamente esse entrave, as informações estão disponíveis, mas há todo 

um processo de proteção interna da burocracia (e dos políticos também) para 

apresentar as informações de uma forma que elas não possam ser tão facilmente 

                                                            
42 A dissertação de mestrado foi defendida em 2016: Martins, Larissa J. Transparência e responsabilização 

na contratualização de resultados com as organizações sociais de cultura no Estado de São Paulo: um estudo 

a partir da atuação do controle externo. EACH/USP. 
43 Bobbio, N. Estado, governo, sociedade; para uma teoria geral da política. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007. 
44 Heald, D.(ed.). Transparency: The Key to Better Governance? Oxford: Oxford University Press, 2006. 
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contestadas. Os debates não são feitos mais nas reuniões cujas atas são tornadas 

públicas, os debates não são feitos nas reuniões nas quais o debate é mais aberto, 

envolve mais atores, as discussões estão sendo jogadas para âmbitos mais fechados; 

então, é isso que a literatura tem mostrado nos países que aplicam a lei de acesso à 

informação há muitos anos. Nós não estamos nesse desafio ainda, nós ainda estamos 

no desafio de realmente colocar as informações à disposição da população, mas o 

próximo desafio será esse: o quanto que essas informações são compreensíveis, são 

analisáveis e são passíveis de debate e de contraposição. Esta é uma área que ainda tem 

muitos desafios conceituais, há uma literatura internacional que tem feito isso, mas eu 

acho que nós precisamos trazer esse debate para o Brasil pensando nas nossas 

instituições, daí a importância do duplo estudo: que não só avança nas questões 

teóricas, mas que também avança no conhecimento de como essas instituições estão 

funcionando, qual a sua operação e quais os seus efeitos, essa é a parte mais difícil: quais 

os seus efeitos sobre a nossa institucionalidade e para a nossa democracia. Termino 

aqui, agradeço a participação e a atenção de vocês. 

 

Patrícia Mendonça: Cecília, obrigada. Eu vou passar a fala para o Eduardo Pannunzio. 

Então, nós temos os órgãos de controle, o controle, a burocracia mostrando 

características de inteligência. Eu gostaria de saber do Eduardo se ele vê o controle no 

Brasil como um controle inteligente e como que é a questão da relação com a sociedade 

civil. Esse controle, a transparência, para execução de políticas públicas. 

Dilemas do ambiente regulatório das parcerias para execução de políticas 

públicas 

Eduardo Pannunzio: Boa tarde a todos. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer o convite 

que a Patrícia me fez para participar desta discussão e, também, dizer da minha alegria 

por dividir a mesa com amigos por quem tenho a maior admiração, sobretudo no mundo 

acadêmico. Homenageio todos eles na pessoa de minha colega de graduação, Cecília 

Olivieri, que fiquei muito feliz de encontrar aqui hoje. 
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Nosso objetivo, agora, é avançar no debate relativo à participação. E o foco desta minha 

apresentação é sobre a evolução dos mecanismos de participação da sociedade civil 

organizada na execução de políticas públicas, ou seja, sobre as chamadas parcerias entre 

o Estado e organizações da sociedade civil.  

Antes de ingressar no tema propriamente dito, devo fazer uma rápida ressalva. Eu 

venho do Direito, e o meu olhar é um olhar jurídico. A análise que farei, portanto, é a 

de como o Direito favorece e qualifica essas parcerias, e menos como elas têm se 

desenvolvido na prática.  

Nesse contexto, já lhes adianto a hipótese, um tanto exploratória, que trago para esta 

intervenção: a de que as parcerias sofrem as mazelas de uma regulação forjada por um 

Estado narcisista e hipnotizante.  

Por que falar em “Estado narcisista”? Porque estamos diante de um Estado que vem 

reduzindo a ideia de participação social à participação no Estado – não é mais a 

participação na vida pública, na vida cívica de modo mais amplo, mas a participação 

dentro do aparato estatal. Porque estamos diante de um Estado que valoriza 

organizações da sociedade civil apenas na medida em que estas organizações se aliam 

às suas políticas e, portanto, podem atuar como longa manus45 da Administração 

Pública, sobretudo na execução de serviços públicos. E porque estamos diante de um 

Estado que impõe, no controle das parcerias, uma lógica de legitimação estatal para as 

organizações da sociedade civil.  

Deixem-me explicar isto um pouco melhor. Sabemos que, em função do princípio da 

legalidade, o Estado só pode fazer aquilo que está previsto expressamente em lei, de 

acordo com os procedimentos e limites nela estabelecidos. Ocorre que, no campo das 

organizações da sociedade civil, o sentido do princípio da legalidade é outro: as 

organizações podem fazer tudo aquilo que não esteja expressamente proibido. No 

entanto, o Estado insiste em impor a sua lógica de legitimação e controle, 

eminentemente procedimental, às organizações. E isso gera, naturalmente, uma série 

de tensões e conflitos. 

                                                            
45 Extensão de poder.  
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Estamos diante de um Estado, portanto, que acha bonito aquilo que é Estado e que 

deseja que as organizações da sociedade civil adotem práticas, rotinas, posturas muito 

parecidas com aquelas que ele próprio segue. Um Estado narcisista. 

O mais curioso desse processo é que seria razoável esperar que ele fosse gerar um 

questionamento muito grande por parte da sociedade civil. Mas não é o que está 

acontecendo. A sociedade civil organizada não só assiste esse processo se desenrolar 

como, por vezes, engaja-se ativamente nele. Daí me referir, de forma algo caricatural, a 

um “Estado hipnotizante”.  

Esse estado de coisas, a meu ver, traz riscos para o Brasil, sobretudo para o projeto de 

construirmos uma sociedade aberta e plural. 

Como é que chegamos a isso?  

Vejo a Cecília aqui a meu lado e lembro que fizemos a graduação nos anos 1990. Naquela 

época, muita gente dizia que, se você queria mudar o mundo, o melhor era ir atuar em 

uma ONG. A ideia de trabalhar em uma organização da sociedade civil era algo 

extremamente promissor naquele momento, em que a democracia brasileira ainda 

estava engatinhando.  

De fato, se formos olhar o que aconteceu nos anos 1980 e, sobretudo, nos anos 1990, 

verificaremos um salto extremamente rico para o Brasil.  

Foi nesse momento que se criaram os principais institutos jurídicos que balizam o 

funcionamento da democracia brasileira e que empoderaram nossa sociedade civil. Em 

1985, por exemplo, veio a Lei da Ação Civil Pública, que permite que organizações da 

sociedade civil defendam interesses difusos e coletivos, sobretudo em matéria 

ambiental. Em 1988, é promulgada a Constituição, marco central desse processo. Em 

1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código de Defesa do Consumidor. Em 

1999, a Lei das Oscips, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Enfim, se 

fôssemos desenhar uma linha do tempo, o conjunto de transformações institucionais 

nesse período seria muito robusto.  

E não só no plano jurídico-institucional. Houve, também, um processo de mobilização e 

organização da sociedade civil muito intenso naquele momento. A Associação Brasileira 
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de Organizações Não Governamentais (Abong) foi criada em 1991. Quatro anos depois, 

surge o Gife, que reúne as organizações ligadas ao investimento social privado. Em 1998, 

é a vez da Associação Paulista de Fundações e, também, do Ethos, que traz consigo a 

agenda de responsabilidade social empresarial. Em 2001, nasce o Akatu, chamando 

atenção para o consumo sustentável. E assim por diante.  

Os anos 1980 e 1990 foram, portanto, um momento de efervescência, de muita 

vitalidade no âmbito da sociedade civil no Brasil.  

No que se refere especificamente às parcerias entre Estado e sociedade civil para execução 

de políticas públicas, aquele período nos abriu três possibilidades muito importantes.  

Em primeiro lugar, reconheceu-se um campo de atuação próprio e legítimo da sociedade 

civil para além daqueles setores em que as ONGs tradicionalmente atuavam (assistência 

social, educação e saúde). Acho que a Lei das Oscips, de 1999, é um marco dessa 

conquista, na medida em que incorporou ao universo das organizações de interesse 

público uma série de agendas então emergentes: direitos humanos, proteção 

ambiental, geração de formas alternativas de crédito e assim por diante.  

Além disso, abriu-se uma perspectiva para que a relação entre Estado e sociedade civil 

na execução de políticas públicas deixasse de ser uma relação de instrumentalização 

para se constituir como uma relação de fomento. Até o final da década de 1990, as 

parcerias eras realizadas, numa espécie de “puxadinho”, por meio do mesmo 

instrumento contratual que regulava as relações dos entes estatais entre si: os 

“convênios”. Em 1999, porém, a Lei das Oscips apresenta um novo tipo contratual 

específico para disciplinar as parcerias do Estado com a sociedade civil: o Termo de 

Parceria. Por trás dessa inovação, estava a ideia de que o Estado não deveria 

simplesmente explorar a expertise de uma organização da sociedade civil, mas também 

fomentar iniciativas de interesse público gestadas no interior da própria sociedade. A 

ideia de fomento começa a ganhar corpo.  

Em terceiro lugar, sobrevém a preocupação de assegurar maior autonomia às 

organizações. Os convênios eram o instrumento de que o Estado se valia para transpor 

às organizações da sociedade civil aquela lógica procedimental de controle a que me 

referi há pouco. Houve momentos, por exemplo, em que os convênios determinavam 
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que as organizações tinham que fazer licitação (Lei 8.666/1993) para realizar suas 

compras e contratações. A mudança normativa ocorrida no final dos anos 90 tentava 

romper com esse paradigma, concedendo maior flexibilidade, maior autonomia para as 

organizações, mas, em troca, aumentando o controle dos resultados esperados com a 

parceria. Havia, portanto, o propósito de alterar para uma lógica finalística a relação 

dessas organizações com o Poder Público. 

O problema é que se olharmos hoje, 20 ou 30 anos mais tarde, aquelas perspectivas 

permanecem frustradas de alguma maneira.  

Primeiro, em relação à demarcação de um campo próprio de atuação da sociedade civil 

organizada, de um espaço de interesse público não estatal, é preocupante notar o 

desprestígio que atualmente goza o título de Oscip. Ele não passou por nenhum 

aperfeiçoamento normativo desde 1999, quando foi editada a Lei 9.790/1999 e o 

decreto que a regulamentou. Não se criaram instituições capazes de regular, fiscalizar e 

controlar essa certificação. Quem já atuou com isso sabe: o departamento do Ministério 

da Justiça responsável pelo reconhecimento de Oscips é o mesmo que cuida, por 

exemplo, de classificação de programas para TV. É uma estrutura com poucos 

funcionários que não tem, apesar das pessoas competentes que lá estão, capacidade 

suficiente de fazer a regulação do modelo.  

Houve, claramente, uma rejeição ideológica à Lei das Oscips. Embora reconhecida por 

especialistas da área como extremamente avançada e moderna para a época, a Lei ficou 

muito identificada com o governo Fernando Henrique, especialmente com a primeira-

dama Ruth Cardoso, que naquela época liderou a construção desse novo marco 

regulatório. Com a entrada do governo do PT, nota-se uma preocupação de afastar o 

mundo das Oscips da agenda governamental. Em função disso, a delimitação legal de 

um campo próprio de atuação da sociedade civil ficou um pouco esquecida.  

A ideia de fomento – eu mencionei que a Lei das Oscips criou um novo instrumento, o 

Termo de Parceria, para fomentar as iniciativas da sociedade civil – também foi uma 

perspectiva que não vingou. Em uma pesquisa que tive oportunidade de fazer com a 

Patrícia Mendonça, examinando todas as parcerias do governo federal entre 2009 e 

2012, apenas 1% delas tinham sido instrumentalizadas via Termo de Parceria. Portanto, 
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o convênio continuou predominando, e com ele o controle formal-burocrático sobre as 

parcerias, gerando inclusive uma penalização excessiva das organizações da sociedade 

civil. Não conseguimos dar um salto de qualidade nessa relação.  

Por fim, as perspectivas de maior autonomia para as organizações ficaram igualmente 

muito fragilizadas. A meu ver, o tiro final foi dado agora em 2014, com a edição de uma 

nova lei, a Lei 13.019,46 chamado de “Novo Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil”, uma norma específica para regular essa relação entre Estado e 

organizações na execução de políticas públicas. É uma norma extremamente complexa 

– são 88 artigos! (a Lei das OSCIPs tinham apenas 20) –, fundada numa lógica 

procedimental muito parecida com a da Lei 8.666/1993, a Lei de Licitações, que está 

sendo rediscutida nesse momento. Estamos, portanto, trazendo para o âmbito das 

relações Estado - sociedade civil uma abordagem normativa bastante questionável, que, 

por si só, tende a reduzir o conjunto de parcerias estabelecidas entre Estados e 

municípios com organizações da sociedade civil.  

A Lei 13.019 atribui ao Estado o papel de validar aspectos do funcionamento interno das 

organizações. Por exemplo, a organização poderá desenhar o regulamento de compras e 

contratações que irá adotar, mas ele só terá validade se obtiver a chancela do Estado; a 

organização poderá executar um projeto em parceria com outras organizações da 

sociedade civil, mas terá que pedir a benção do Estado para definir quem são essas suas 

parceiras. Mais ainda: a Lei 13.019/2014 penaliza excessivamente, a meu ver, os dirigentes 

das organizações da sociedade civil, que passam a responder pessoalmente, com 

patrimônio próprio, pelo sucesso ou não da parceria, estando inclusive sujeitos às sanções 

da Lei de Improbidade por condutas redigidas em tipos excessivamente genéricos. 

Em suma: a sensação é que aquelas perspectivas ou promessas dos anos 1980 e 1990 – 

a consolidação de um campo de atuação próprio, fomento público à sociedade civil, 

maior autonomia –  nós não conseguimos cumprir plenamente. E acho eu que isso é 

sintoma de uma crise um pouco mais aguda, de consolidação do paradigma de 

participação social no Estado.  

                                                            
46 Na ocasião, a Lei 13.019/2014 ainda não havia sido alterada pela Lei 13.204/2015, que removeu grande 

parte dos problemas constantes do texto originalmente aprovado. 
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O atual ambiente legal em que atuam as organizações da sociedade civil é 

extremamente desigual, na medida em que favorece um conjunto de organizações em 

detrimento dos demais. Que conjunto é esse? O daquelas organizações que atuam em 

áreas tradicionais – assistência social, saúde e educação, para ser bem específico – e que 

prestam serviços ao Estado, as quais recebem tratamento legal mais favorável do que 

organizações que, por exemplo, trabalham com agendas de advocacy e fiscalização do 

Estado, defesa de direitos e assim por diante. Como que é que isso se dá na prática? 

Primeiro, pelo financiamento público, grande parte do qual está ligado à prestação de 

serviços. Além disso, o sistema tributário que nós temos hoje, que é o sistema herdado 

da Constituição de 1946 e que não foi atualizado até hoje, dá um tratamento muito mais 

benéfico a essas organizações prestadoras de serviço do que aos grupos emergentes da 

década de 1980 e 1990. Dessa forma, as organizações tradicionais têm direito à 

imunidade tributária, o que lhes dispensa do pagamento de qualquer tributo, inclusive 

de contribuições para a previdência social de seus funcionários. Enquanto isso, uma 

organização de direitos humanos é obrigada a recolher diversos tributos.  

Não bastasse essa desigualdade, o Estado usa os pequenos benefícios legais que vai 

criando para promover um alinhamento das organizações à sua agenda. Mencionei, por 

exemplo, que as organizações tradicionais, as chamadas “filantrópicas”, têm imunidade 

para as contribuições da previdência social. Qual é a contrapartida que o Estado exige 

delas? Se a organização é da área da saúde, tem que trabalhar para o SUS: 60% do seu 

atendimento tem que ser disponibilizado no ambiente do sistema público. No entanto, 

a tabela do SUS é deficitária. Então, o que acaba ocorrendo é que o Estado força 

organizações a se alinharem com determinada política, inclusive com o sacrifício 

financeiro da própria organização. A mesma coisa ocorre no campo da educação. O 

programa Prouni, por exemplo, foi estruturado em termos de contrapartida das 

organizações, na forma de bolsas de estudo, aos benefícios fiscais que possuem. E não 

é diferente no campo da Assistência Social, onde as organizações são obrigadas a 

trabalhar de forma totalmente gratuita.  

Há uma agenda de aperfeiçoamento dessa legislação? Sim, há. Mas essa é uma agenda 

hoje pautada mais pelo interesse do governo do que pelo interesse das organizações da 

sociedade civil. Em 2011, por exemplo a Presidente Dilma deu um passo importante com 
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a criação de grupo de trabalho (GT) para discutir uma agenda de aperfeiçoamento do 

ambiente legal, composto metade por governo e metade por sociedade civil. Para minha 

surpresa, o GT escolheu como tema prioritário a “contratualização”, ou seja, as parcerias 

na execução de políticas públicas – tema que beneficia um conjunto muito pequeno do 

universo das 300 ou 400 mil organizações que há no Brasil. O pior, contudo, é que o 

tema que foi tratado não sob uma lógica de fomento mas sob uma lógica de reforçar o 

velho controle formal-burocrático.  

O que mais me preocupa é que as organizações ou grupos de organizações que 

acompanham essa agenda ficaram, de alguma maneira, hipnotizadas nesse processo. 

Há uma certa “síndrome de Estocolmo” que acometeu parte das organizações. Eu 

mencionei aqui, por exemplo, como esse campo se organizou nos anos 1980 e 1990, e 

é impressionante verificarmos que, décadas mais tarde, praticamente não temos 

iniciativas de autor regulação no campo da sociedade civil. Quando até no campo 

empresarial as empresas conseguiram criar iniciativas inovadoras como o “Novo 

Mercado”, no campo da sociedade civil há muito pouca coisa do gênero. As demandas 

da sociedade civil continuam sendo dirigidas à regulação estatal, oficial. É isso o que as 

organizações pedem –  daí eu brincar um pouco com a ideia de uma “síndrome de 

Estocolmo”. Mais ainda: pedem regulação por parte do Estado ao mesmo tempo em 

que ainda não têm capacidade de formular uma agenda própria. O resultado desse 

processo é que elas acabam sendo pautadas por uma agenda definida pelo governo, e 

não no âmbito da própria sociedade civil.  

Esses três elementos – um marco regulatório desigual, uma agenda que privilegia o 

interesse governamental e um certo imobilismo da sociedade civil – são sinais 

preocupantes de uma crise um pouco mais profunda no que se refere à participação sob 

o viés de parcerias. 

Para concluir. 

Lembramos aqui das manifestações de 2013 e 2015, e eu acho que é sintomático que 

essas demonstrações tenham sido lideradas pela sociedade civil desorganizada. Uma 

parte importante da sociedade civil perdeu o protagonismo que poderia estar 

exercendo atualmente.  
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É curioso olhar o Brasil de 2015: nós temos um Estado muito grande, que inclusive 

ganhou projeção internacional; empresas muito fortes – até recentemente nós 

tínhamos as “campeãs nacionais”; mas não temos as campeãs nacionais da sociedade 

civil. A Lucia Nader, que dirigiu a Conectas Direitos Humanos, escreveu um artigo 

recentemente falando que, enquanto Estado e empresas estão ganhando 

protagonismo, a sociedade civil está diminuindo no país.47  

Há algo preocupante nesse cenário. A meu ver, o maior prejudicado pode ser o projeto de Brasil 

com uma sociedade aberta, plural, na qual o espaço público não é sinônimo de espaço estatal.  

Para reverter esse cenário, acho que as organizações da sociedade civil têm diante de si 

o desafio de reconstruir a narrativa, reforçar no imaginário coletivo de nós brasileiros o 

importante papel que elas têm a desempenhar para a democracia e para o 

desenvolvimento do país. Precisam, sobretudo, desenhar uma agenda positiva e 

conseguir retomar as rédeas desse processo48. É isso. Obrigado! 

 

Patrícia Mendonça: Queria agradecer ao Eduardo pela exposição. Essa é uma discussão que a gente 

tem tido muito no nosso Programa, de que a gestão de políticas públicas, o público é muito mais do 

que o estatal. E cada vez mais a gente vai discutir a participação, a importância dessas organizações.  

                                                            
47 NADER, Lúcia. Descompasso: por que ONGs de direitos humanos em países emergentes não emergem? 

openDemocracy [online]. Disponível em: https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/lucia-

nader/descompasso-por-que-ongs-de-direitos-humanos-em-pa%C3%ADses-emergentes-n%C3%A3o-e. 

Acesso em: 16 ago. 2016. 
48 Nota do autor: alguns meses após a realização do Colóquio, a Lei 13.019 foi radicalmente alterada no 

Congresso Nacional pela Lei 13.204, de 14 de dezembro de 2015. Essa mudança melhorou, e muito, o 

chamado “Novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil”. Entre outros avanços, a 

mudança (1) criou condições para que as parcerias sejam efetivamente conduzidas sob uma lógica de 

resultados, e não burocrático-formal (paradigmática, nesse sentido, é a previsão de que o relatório de 

execução financeira passa a ser exigível apenas em caso de descumprimento das metas e resultados 

pactuados); (2) promoveu maior respeito à autonomia das organizações da sociedade civil, eliminando, por 

exemplo, a prerrogativa dos governos de aprovarem os regulamentos de contratações das organizações ou 

a rede de organizações parceiras que atuarão na execução do projeto; e (3) diminuiu o risco jurídico, ao 

suprimir a ideia de responsabilidade solidária dos dirigentes das organizações, independentemente de culpa 

ou dolo. No entanto, é preciso notar que a Lei 13.204 também trouxe alguns retrocessos, sobretudo em 

termos de incentivos à adoção de boas práticas de governança e gestão por parte das organizações 

interessadas em firmar parcerias com governos. É o que ocorreu com a eliminação das normas que 

requeriam a constituição de Conselho Fiscal, publicidade ao relatório de atividades e demonstrações 

financeiras ou, ainda, a adoção de um regulamento de contratações. Resta ver, agora, como se dará a 

aplicação do Novo Marco Regulatório, que entrou em vigor para a União e Estados em janeiro de 2016, 

passando a valer para os Municípios em janeiro de 2017. 

 

https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/lucia-nader/descompasso-por-que-ongs-de-direitos-humanos-em-pa%C3%ADses-emergentes-n%C3%A3o-e
https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/lucia-nader/descompasso-por-que-ongs-de-direitos-humanos-em-pa%C3%ADses-emergentes-n%C3%A3o-e
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Agora a minha pergunta para a Paula: diante desse cenário que o Eduardo Pannunzio 

colocou, como podemos esperar que a sociedade civil possa contribuir para o controle 

social? Você tem alguma “luz no fim do túnel” para nos apontar? 

Participação, transparência e accountability: práticas e aprendizagens em 

municípios brasileiros 

Paula Schommer: Inicialmente, eu gostaria de expressar minha imensa alegria por estar 

na EACH/USP, a casa de trabalho de colegas e amigos de longa data, lugar do qual 

sempre recebo notícias e no qual finalmente tenho oportunidade de estar. Expresso 

também meu contentamento por participar deste Colóquio junto aos colegas nesta 

mesa sobre participação, transparência e accountability. Temas sobre os quais estamos 

pesquisando, principalmente em municípios de Santa Catarina, onde temos 

acompanhado iniciativas muito interessantes.  

Abordarei o tema a partir dessas experiências, buscando fazer conexão entre 

participação, transparência e accountability no contexto local. São experiências que 

partem da mobilização de segmentos da sociedade civil, algumas vezes em interação 

com formas mais institucionalizadas de participação e controle social, como os 

conselhos, bem como órgãos de controle institucional, como o Ministério Público, o 

Tribunal de Contas e o Controle Interno de Prefeituras.  

 

Diferente do que foi mencionado anteriormente nesta mesa, sobre organizações que 

recebem recursos ou firmam parcerias com governos, essas são organizações da 

sociedade civil (OSCs) ou movimentos de cidadãos dedicadas à transparência e ao controle 

social nos municípios, sem intenção de receber recursos públicos para financiar suas 

atividades. Ao contrário, uma vez que focalizam o controle do uso dos recursos públicos 

e da execução de planos e projetos públicos, evitam realizar parcerias com governos que 

envolvam repasse de recursos financeiros. Ainda que não recebam recursos públicos, ao 

demandarem transparência, controle e accountability dos agentes públicos, essas 

iniciativas precisam ser também transparentes e alinhadas aos princípios e posturas que 

cobram do poder público. Convivem, portanto, com o desafio de serem transparentes nos 

seus interesses, nas suas ações e na origem e aplicação de seus recursos. 



 

92 
 

Voltando ao contexto brasileiro, já abordado pelos colegas, temos vivido, nas últimas 

décadas, um processo de amadurecimento democrático e de fortalecimento do sistema 

de controle. Isso inclui novas leis e regras, como a Lei de Acesso à Informação (LAI), que 

tem sido relevante como meio para transformar a relação entre cidadãos e governos. 

Em muitos municípios, é possível perceber claramente o antes e o depois da LAI. Esta, 

obviamente, não resolve tudo, mas é parte de um sistema complexo e interdependente 

que está em transformação. Nem todos os dados estão disponíveis, nem todos os 

pedidos de informação são respondidos, mas a cidadania passa a contar com um 

mecanismo mais claro e efetivo para buscar e obter as informações que deseja. O 

crescente uso da LAI e de outros mecanismos, pelos cidadãos, é uma evidência do 

interesse de vários segmentos da população em saber mais sobre gasto público, 

questões orçamentárias e qualidade da gestão pública. 

Em diversas das iniciativas nesse sentido, há envolvimento de empresários locais. Uma 

das possíveis razões para esse envolvimento é o aperfeiçoamento da fiscalização 

tributária, que tem dificultado a sonegação, que era prática comum em certos 

segmentos empresariais. Isso tem estimulado mais competitividade e boas práticas na 

gestão empresarial, refletindo-se também nas expectativas sobre a gestão pública. 

Embora o empresariado siga lutando pela redução da carga tributária no país, percebe 

que essa é uma batalha difícil, demorada e de resultado incerto. Uma vez que a 

fiscalização aumenta e a carga tributária não diminui, os empresários passam então a 

exigir e a contribuir para que os governos gastem melhor os recursos que arrecadam. O 

que indiretamente também pode contribuir para o bom desempenho dos negócios. 

Mencionarei alguns exemplos disso, no âmbito municipal. 

Itajaí é a cidade mais rica de Santa Catarina e uma das mais ricas do Brasil, do ponto de vista 

econômico. Embora o PIB e a arrecadação sejam elevados, a cidade sofre com problemas 

de infraestrutura urbana, qualidade de serviços públicos e corrupção. O Porto de Itajaí, uma 

autarquia pública municipal, vem perdendo competitividade em relação a outros portos, 

como o da cidade vizinha de Navegantes, inclusive, por falta de investimentos. Os 

empresários da cidade, ao sentirem os efeitos dessa perda em seus negócios, se propõem 

a cobrar e a apoiar os agentes públicos para melhorar a qualidade da gestão. 
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O aprimoramento da fiscalização e dos sistemas de controle no país, por sua vez, gera 

pressões sobre empresas e governos locais. Grandes operações nacionais, como a Lava-

Jato, repercutem, por exemplo, em empresas instaladas em Itajaí. Em paralelo, 

operações estaduais que reúnem diversos órgãos em investigações de corrupção têm 

levado servidores públicos, secretários municipais e vereadores à prisão em Santa 

Catarina. Isso tudo aumenta os riscos associados a práticas que eram tradicionais na 

administração pública local e na relação entre empresários e servidores públicos. 

Práticas que não eram questionadas ou confrontadas, pois não se acreditava que 

poderiam vir a ser investigadas e punidas. Isso agora está mudando. Escândalos de 

corrupção que vieram à tona, nos últimos anos, provocaram intensa reação da 

sociedade civil em alguns municípios.  

É o caso da experiência pioneira do Observatório Social de Maringá (surgido em 2004, 

depois que um grande escândalo de corrupção na cidade paranaense foi revelado. O 

caso motivou uma associação empresarial local a criar um observatório para controlar 

as contas públicas, promover educação fiscal e, também, compartilhar seus 

conhecimentos em gestão e controle com a Prefeitura. Um dos efeitos desse trabalho 

se deu no novo almoxarifado de Maringá, que foi totalmente transformado, com ajuda 

do Observatório e do empresariado, contribuindo para reduzir custos e desperdícios e 

para melhorar qualidade do armazenamento e da gestão de estoques. 

Dessa maneira, os empresários encontram oportunidade não apenas de cobrar melhor 

desempenho do poder público e inibir práticas nefastas no meio empresarial, como 

também de contribuir com o poder público na melhoria da gestão em certos processos. 

Assim, ajudam a reduzir a corrupção e o desperdício, que é enorme em muitos 

municípios com alta arrecadação.  

A criação do Observatório Social de Itajaí (OSI) (http://www.ositajai.org/) foi inspirada 

no exemplo de Maringá e impulsionada por uma grande enchente que aconteceu em 

Santa Catarina, em 2008. Itajaí teve estado de emergência e de calamidade, o que fez 

com que as compras públicas fossem realizadas em regime diferenciado, por certo 

período. Um grupo que já vinha se mobilizando para criar o Observatório foi adiante, 

criou a organização e iniciou o monitoramento das compras públicas nos meses após a 

enchente. O OSI estabeleceu um método sistemático de acompanhamento das 

http://observatoriosocialmaringa.org.br/
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compras, levantando suspeitas e encaminhando-as ao Ministério Público. Esse foi o 

primeiro passo de uma parceria entre o Observatório Social de Itajaí e o Ministério 

Público que já rendeu muitos frutos. Trata-se de um tema muito interessante para 

pesquisa empírica e teórica sobre o que chamamos de coprodução do controle, 

accountability social ou accountability diagonal. Ou seja, quando há interação em 

caráter regular entre o especialista em controle, no caso o Ministério Público, e o usuário 

ou a comunidade, no caso, o Observatório Social49. 

Nesta e em outras experiências envolvendo órgãos de controle institucional e da 

sociedade civil, a complementaridade de recursos e capacidades fortalece ambos em sua 

capacidade de realizar o controle. A sinergia gera efeito sobre todo o sistema de controle.  

Diversos observatórios locais adaptam ao seu contexto uma metodologia de 

monitoramento desenvolvida a partir da experiência pioneira de Maringá e disseminada 

pelo Observatório Social do Brasil. Inicialmente, selecionam processos de compras para 

monitorar. Se há dúvida ou suspeita, pedem esclarecimento ao responsável pela 

licitação ou pelo termo de referência. Se a resposta não é satisfatória, dirigem-se ao 

prefeito. Se este não responde satisfatoriamente, o Observatório informa a Câmara de 

Vereadores. Um dos papéis das Câmaras é a fiscalização do Executivo, mas este papel 

raramente é cumprido, seja porque não estão acostumadas ao exercício do controle e 

não sabem como fazê-lo, ou porque a maioria dos vereadores compõe a base política 

do prefeito e evita questioná-lo. Depois de recorrer à Câmara, ou em paralelo a isso, o 

Observatório encaminha as denúncias ou pedidos ao Ministério Público.  

Em Itajaí, depois da enchente de 2008, o Observatório encaminhou um conjunto grande 

de suspeitas de irregularidades à promotora de moralidade do Ministério Público. 

Diante do volume, a promotora disse que não tinha condições de analisar tudo e pediu 

que o OSI sugerisse uma ordem de prioridade e contribuísse para reunir evidências. A 

promotora admitiu, também, que não tinha conhecimento sobre aspectos importantes 

                                                            
49 Para mais detalhes sobre coprodução do controle e os casos de Itajaí, Maringá e São José, ver 

SCHOMMER, Paula Chies; ROCHA, Arlindo Carvalho; SPANIOL, Enio L.; DAHMER, Jeferson; 

SOUSA, Alessandra Debone de. Accountability and co-production of information and control: social 

observatories and their relationship with government agencies. Revista de Administração Pública, v. 49, n. 

6, pg. 1375-1400, nov./dez., 2015. http://www.scielo.br/pdf/rap/v49n6/0034-7612-rap-49-06-01375.pdf  

http://osbrasil.org.br/
http://www.scielo.br/pdf/rap/v49n6/0034-7612-rap-49-06-01375.pdf
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das denúncias, como formação de preços e mercado, pois sua experiência de mais de 

20 anos era em outras áreas de promotoria, com outros tipos de crimes.  

A equipe do OSI percebeu aí uma oportunidade. Trabalhou em nova análise dos 

documentos, selecionando oito processos mais significativos. Coletou evidências que 

estavam ao seu alcance, comparando preços com os do mercado e com os valores pagos 

por outros municípios, e buscando informações sobre as empresas contratadas. O 

material foi entregue ao Ministério Público, que complementou o trabalho e levou 

adiante as investigações, nos casos que julgou pertinente. A complementariedade 

mostrou-se fundamental para que o controle fosse efetivo. O MP não teria investigado 

tantos casos sem as informações reunidas pelo OSI. Este, por sua vez, teria poucas 

alternativas para levar adiante as suspeitas, sem o MP. 

Daí surgiu uma parceria que já dura alguns anos e teve diversos efeitos. Isso ajuda o MP 

a caminhar mais rapidamente nas investigações. Por outro lado, o OSI foi ganhando 

legitimidade frente aos servidores da Prefeitura, em parte em decorrência da relação 

com o MP. O Observatório, atualmente, recebe mais respostas satisfatórias ao primeiro 

pedido, que geralmente é feito ao secretário da pasta a que se refere uma licitação. Isso 

porque a Prefeitura percebeu que, se não responde ao Observatório, um mês depois 

recebe um pedido de explicação do Ministério Público. O MP, por sua vez, percebeu que 

o OSI realiza um trabalho sério e cuidadoso, não encaminha qualquer denúncia, sim 

apenas quando tem indícios mais fortes. Ou seja, vale a pena trabalhar com o OSI.  

Um dos cuidados do OSI se dá na relação com a imprensa.  Evita-se o “denuncismo”, ou 

seja, chamar a imprensa para noticiar qualquer suspeita. Também são motivo para 

cautela o vínculo de alguns veículos da imprensa local com determinados grupos 

políticos ou sua dependência de recursos governamentais.  

Além de Itajaí, há observatórios sociais e experiências similares em inúmeros 

municípios. Iniciativas que mostram avanços e também muitos problemas nas cidades. 

A novidade é que, diante desses desafios, muitos cidadãos não querem exercer o 

controle social apenas para pedir explicação, reclamar, protestar e exigir punição. 

Também querem contribuir de maneira prática e imediata para resolver os problemas. 
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Há um espírito de engajamento voluntário para contribuir para a melhoria na gestão 

pública, para a vida na cidade.  

Entre os integrantes dos Observatórios, há dois perfis principais: pessoas ligadas a 

organizações associativas tradicionais do meio empresarial (associações comerciais e 

industriais, conselhos e ordens profissionais, Rotary, Lions, maçonaria etc.); e servidores 

públicos, da ativa ou aposentados. Um dos fundadores do Observatório Social de São 

José, por exemplo, é servidor da Secretaria da Fazenda estadual. Como servidor, 

conhece muito sobre administração pública e controle, contribui para alguns avanços 

internamente, mas muito menos do que gostaria e percebe que é possível. Enquanto 

integrante do Observatório, consegue aplicar boa parte de sua expertise em auditoria e 

controle, mobilizando outras frentes no município em que mora. 

Em Londrina, um dos líderes da criação do Observatório foi um advogado que havia sido 

delegado da Receita Federal por muitos anos, uma pessoa muito respeitada na cidade. 

Uma vez aposentado, buscou participar da vida pública pelo caminho da política partidária 

e da candidatura a vereador. Percebeu que seria um caminho difícil, que exigiria certos 

sacrifícios, e decidiu que não seria por ali.  Então, juntamente com pessoas de diversos 

segmentos, criou o Observatório de Gestão Pública de Londrina, que faz um trabalho 

muito interessante. Londrina, na época, era conhecida pela corrupção, por prefeitos 

cassados e diversos londrinenses implicados em CPIs e operações como a Lava-Jato. Havia 

na cidade muita experiência em corrupção. O que também levou à aprendizagem e à 

articulação para o combate à corrupção. Diversos órgãos e pessoas ligadas à 

administração pública, como o Ministério Público, à imprensa, ao empresariado e a 

sociedade civil em geral passaram a se mobilizar para mudar essa situação.  

 

Além dos observatórios, há outras experiências de participação, controle e 

accountability surgidas na sociedade civil, em cidades latino-americanas, como as redes 

Nossa São Paulo, Bogotá Como Vamos, Nuestra Córdoba e Floripa Te Quero Bem. O foco 

é um pouco diferente dos observatórios. Em lugar de combate à corrupção e controle 

dos gastos públicos, priorizam indicadores de bem-estar na cidade, controle sobre o 

planejado e o realizado por cada governo, e mobilização cidadã na discussão e solução 

dos problemas coletivos. Buscam dialogar com os governos e estabelecer novos espaços 

http://www.ossj.org.br/
http://www.ossj.org.br/
http://observatoriolondrina.org.br/
http://www.nossasaopaulo.org.br/
http://www.bogotacomovamos.org/
http://www.nuestracordoba.org.ar/
http://www.icomfloripa.org.br/category/floripa-te-quero-bem/
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de articulação, estimulando a democratização da governança local e a coprodução de 

serviços públicos.  

Analisando diferentes cidades e iniciativas, especialmente de observatórios, 

percebemos que há situações mais restritivas e outras mais favoráveis a uma 

abordagem colaborativa nas relações entre sociedade civil e governo. Há, também, 

diferentes graus de abertura ou de resistência por parte de servidores públicos às 

demandas por transparência e controle. A primeira reação, em muitas situações, é 

negativa: não temos essa informação, não vamos informar, não podemos colaborar, não 

temos condições de investigar essa denúncia etc.  

Diante desse tipo de restrição, os observatórios foram desenvolvendo estratégias para 

obter respostas. Uma dessas estratégias é a articulação com órgãos de controle 

institucional. Além do exemplo já mencionado, do Ministério Público, também há 

aproximação com a Controladoria Geral da União (CGU), com o Ministério Público de 

Contas e, algumas vezes, com o Tribunal de Contas e o Controle Interno de Prefeituras.  

A I Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social, Consocial, por exemplo, 

realizada entre 2011 e 2012, sob coordenação da CGU e diversas OSCs, foi importante em 

vários municípios. A Consocial contribuiu para fortalecer e dar visibilidade a observatórios, 

e foi uma oportunidade para que estes se articulassem com outras organizações que 

trabalhavam com o tema. As parcerias entre observatórios e órgãos de controle vem 

gerando, também, oportunidade de capacitação para o controle, bem como ação 

articulada para implementação da Lei de Acesso à Informação, em alguns estados.  

Recentemente, diversas OSCs e movimentos lançaram um manifesto em defesa da CGU, 

algo interessantíssimo. Mostra que a maneira como a CGU atuou nesses últimos anos 

fortaleceu muito o controle social nos municípios. Agora, quando esses movimentos 

percebem que há perda de espaço de poder e de recursos da CGU no governo federal, 

sentem-se potencialmente fragilizados, pois correm o risco de perder esse importante 

parceiro institucional. 

Voltando à relação confronto-colaboração em contextos mais restritivos ou mais abertos 

à colaboração. Em Londrina, no início, havia muitas restrições à ação do Observatório. 

Depois de muitos conflitos e problemas de corrupção e gestão na cidade, houve uma 
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mudança na gestão da Prefeitura. O novo prefeito assumiu com uma pauta voltada ao 

combate à corrupção e à promoção da transparência, o que abriu mais possibilidades de 

articulação com o Observatório. A princípio, o tipo de controle realizado era mais 

procedimental, com foco em transparência e nas licitações. À medida que acompanhou 

várias situações, o Observatório começou a perceber que o problema não está só na 

compra, na licitação. Está, também, na concorrência, na formação do preço, na 

elaboração do termo de referência, no próprio modelo de prestação de serviços que será 

objeto de licitação ou terceirização e, sobretudo, na execução dos contratos.  

No serviço de capina e roçado, por exemplo, que envolvia grandes contratos em 

Londrina, percebeu-se que era preciso dividir os contratos. Não havia uma empresa 

capaz de assumir integralmente o serviço. Além disso, havia uma série de processos de 

trabalhadores de empresas terceirizadas contra a Prefeitura, na Justiça do Trabalho. A 

Prefeitura acabava sendo responsabilizada por problemas que ocorriam por falta de 

fiscalização na execução dos contratos. Junto com uma nova equipe que assumiu a 

gestão do órgão responsável pela capina e roçado, pois os anteriores estavam 

envolvidos em suspeitas de corrupção, o Observatório contribuiu para repensar o 

modelo do serviço e a fiscalização. Os novos gestores do órgão tinham boa formação, 

mas pouca experiência na área, e buscaram ajuda. Buscaram referências em outros 

municípios, pediram orientação a órgãos de controle, fizeram cursos e convidaram 

organizações locais, entre elas o Observatório, para desenhar novos modelos e regras 

para os serviços.  

Assim, o Observatório foi aprendendo que é preciso atuar em todas as etapas do 

processo. E que é preciso pedir, exigir e fazer pressão sobre os gestores públicos, por 

um lado, mas também cultivar postura aberta para o que chamamos de coprodução de 

controle, por outro50.  

Ao participar do design de um serviço público, se contribui para construir novos 

modelos. Isso gera corresponsabilidade, o que leva ao desafio de evitar cooptação. Em 

                                                            
50 Mais sobre o tema em: SCHOMMER, Paula Chies; GUERZOVICH, Florencia. Histórias por trás da 

história: do combate à corrupção à coprodução do controle nos municípios brasileiros. O Estadão. Blog 

Gestão, Política & Sociedade. 02 Dez. 2015. Disponível em: http://politica.estadao.com.br/blogs/gestao-politica-

e-sociedade/historias-por-tras-da-historia-do-combate-a-corrupcao-a-coproducao-do-controle-nos-municipios-

brasileiros/ 

http://politica.estadao.com.br/blogs/gestao-politica-e-sociedade/historias-por-tras-da-historia-do-combate-a-corrupcao-a-coproducao-do-controle-nos-municipios-brasileiros/
http://politica.estadao.com.br/blogs/gestao-politica-e-sociedade/historias-por-tras-da-historia-do-combate-a-corrupcao-a-coproducao-do-controle-nos-municipios-brasileiros/
http://politica.estadao.com.br/blogs/gestao-politica-e-sociedade/historias-por-tras-da-historia-do-combate-a-corrupcao-a-coproducao-do-controle-nos-municipios-brasileiros/
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Itajaí, esse risco tornou-se evidente. O prefeito passou a chamar o Observatório para 

opinar sobre licitações a serem lançadas, buscando certa legitimação prévia, inclusive 

pedindo assinatura do Observatório, para posteriormente dizer que este havia aprovado 

o modelo ou contrato proposto. O Observatório opinava, mas buscava fazê-lo com 

embasamento técnico e de modo transparente, com participação de outros atores 

envolvidos. E sem deixar de fiscalizar. 

Enfim, a aprendizagem sobre esses limites entre colaboração e cooptação depende de 

percepções e relações entre agentes situados no contexto, e também passa por 

tentativa e erro. Embora haja uma metodologia padrão sugerida pela coordenação da 

rede nacional de observatórios – o Observatório Social do Brasil, em cada cidade isso vai 

sendo aprendido na prática, a depender da abertura dos órgãos locais, do perfil dos 

membros do Observatório, da sua relação com os gestores públicos, com os órgãos de 

controle e com os diversos segmentos da sociedade local.  

Em São José, por exemplo, a promotoria do Ministério Público (MP) não responde ao 

Observatório da mesma forma que ocorre em Itajaí. Não encontrando respaldo do MP, 

o Observatório Social de São José recorreu ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público 

de Contas, entre outros órgãos. Assim, estão conseguindo superar algumas restrições, 

que não são poucas, uma vez que a relação com a Prefeitura e a Câmara de Vereadores 

é um tanto conturbada. 

Um exemplo diferente ocorre em Blumenau, onde também existe o Observatório Social, 

que desde o princípio de sua atuação foi convidado pela Prefeitura para contribuir no 

controle da gestão pública. O prefeito eleito com 70% dos votos, embora inicialmente em 

terceiro lugar nas pesquisas, havia enfatizado na campanha seu compromisso com 

transparência e gestão. Ao assumir, compôs uma equipe que incluía jovens egressos de 

administração pública, que integraram grupos de trabalho com pessoas de diferentes 

áreas da Prefeitura e diversas organizações locais. Foi desenhado um Programa de 

Transparência, com 16 metas a serem alcançadas em quatro anos. Em apenas um ano, as 

metas foram cumpridas e, então, definiu-se mais 16 metas, para o segundo ano. Agora, 

será lançada mais uma etapa, com novas metas a serem cumpridas até o final da gestão51. 

                                                            
51 Detalhes em http://www.blumenau.sc.gov.br/transparencia/transparencia.aspx  

http://www.blumenau.sc.gov.br/transparencia/transparencia.aspx
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Nesse período, a crise econômico-financeira e política do país atingiu fortemente as 

Prefeituras. Muito do que havia sido prometido na campanha tornou-se impossível de 

ser cumprido. Certo descompasso entre o prometido e o realizado sempre ocorre, mas 

a dificuldade financeira atual tornou muito maior essa diferença, além de exigir cortes 

em várias áreas. O que aconteceu então foi que a transparência acabou se tornando 

uma proteção política para o prefeito. Ele já vinha mostrando publicamente a situação 

financeira do município, vinha fazendo cortes para buscar melhorias de desempenho e 

redução de custos ao investir em logística, controle, informatização e fiscalização. A 

Prefeitura implantou, também, novo sistema de fila única com transparência nos 

critérios e no acesso a creches e à pavimentação de ruas. Isso alterou relações entre 

usuários, servidores, diretores de escolas, vereadores, órgãos de controle e outros 

envolvidos, evitando, por exemplo, pressões e intermediação para agilizar vagas ou 

pavimentação. Com o agravamento da crise, o histórico de ações em prol da 

transparência e da melhoria da gestão foram aliados para explicar à população os limites 

ainda mais restritos. 

A transparência, isoladamente, não é suficiente do ponto de vista político e 

administrativo para lidar com os desafios, conflitos e críticas em uma cidade. Por outro 

lado, tende a gerar reconhecimento pela população dos limites dos agentes públicos. 

Recentemente, quando o prefeito de Blumenau explicou a moradores de certa rua que 

a pavimentação não ocorreria agora, por falta de recursos, mostrando os critérios e a 

posição daquela rua na fila, um dos moradores discursou, agradecendo-o pela 

transparência. A população mostra que é capaz de compreender os limites da Prefeitura, 

desde que isso seja comunicado de forma clara, coerente e bem fundamentada.  

Essa aprendizagem sobre transparência e suas decorrências, juntamente com a crise 

financeira e política do país, pode gerar um efeito interessante nas eleições de 2016, 

nos levando a certo ajustamento das expectativas no processo eleitoral. Accountability 

tem a ver com isso - respostas a expectativas. Se, durante a campanha, os eleitores 

esperam e os candidatos dizem que vão fazer A, B C e D, sem condições reais para isso, 

mas em seguida são exigidos a traduzir isso em metas, prazos e recursos, terão que se 

aproximar do que é viável. Uma vez que seja explicado e discutido com o cidadão, de 

maneira aberta, o quanto custa, quais são as restrições legais, gerenciais etc., o cidadão 
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aprende que não é possível elevar demais as expectativas, pois será impossível que 

sejam atendidas. Será necessário pensar em outras formas de atender às necessidades 

coletivas. Talvez não se deseje esperar que a Prefeitura tenha recursos para pavimentar 

a rua, por exemplo, e se busque mais recursos voluntários, privados. Enfim, novas 

formas de provisão de serviços, coproduzidos entre usuários/cidadãos e servidores 

públicos, pois se reconhece que o Estado não tem como prover tudo.  

Isso tende a gerar aprendizagem, educação fiscal e aprimoramento da cidadania. As 

pessoas passam a calcular e a monitorar custos, promessas, realizações e indicadores, e 

a se envolver nas soluções dos desafios em sua cidade. 

Concluo, pois, retornando a uma questão que foi colocada nesta mesa: para que serve 

a transparência? Serve, também, para que cidadãos e políticos redefinam suas 

expectativas, promessas políticas e planos de gestão, tornando-as mais razoáveis em 

relação ao que é possível cumprir, compartilhando responsabilidades em todo o 

processo. A transparência, associada à participação e a outros elementos de controle e 

accountability, contribui, portanto, para a qualidade da gestão pública e da democracia. 

 

Patrícia Mendonça: Agradeço à Paula pelos relatos de suas pesquisas que estão 

borbulhando em Santa Catarina, onde há um interessante histórico de associativismo. 
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Olivieri, Ma. Renata Porto Bugni e Ma. Anita Gea Martinez Stefani 
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Introdução 

Cecília Olivieri: Boa noite, estamos retomando os trabalhos do Colóquio com a última 

mesa: Multidisciplinaridade em Gestão de Políticas Públicas, em que teremos a apresentação 

do trabalho dos nossos mestres, Denis Rodrigues e José Rodrigo Veloso, apresentando suas 

dissertações, e as mestrandas, a Anita Stefani, praticamente terminando, com o trabalho já 

depositado, e a Renata Bugni, que vai defender no ano que vem52. 

Gostaria de começar ressaltando a diversidade dos trabalhos, que expressa a 

multidisciplinaridade da Mesa e do próprio Programa. Primeiro, a diversidade do objeto: o 

Detran, que foi estudado pelo Dênis, a política de aprendizagem no Brasil, estudada pelo 

Rodrigo, a participação via internet, pela Anita, e as políticas para mulheres, estudada pela 

Renata. Ressalto a liberdade dos alunos na escolha dos objetos, e a diversidade de 

perspectiva teórica. O Dênis fez um estudo profundo de reforma administrativa, analisando 

todas as implicações das reformas no Detran para a política institucional do órgão, para a 

política estadual, e para a própria gestão no órgão. É um enfoque teórico voltado para a 

administração pública. O trabalho da Anita também vai nessa linha de olhar a organização 

pública, a administração, mas já olhando também para o lado da política, das relações 

institucionais, pois seu objeto não é puramente administrativo e organizacional – a rigor, 

nenhum é – pois envolve a participação da sociedade, que é um processo político por 

excelência. O trabalho do José Rodrigo, por sua vez, envolveu não apenas um levantamento 

histórico, mas uma profunda análise das origens das leis que criaram as políticas de 

aprendizagem para os jovens no Brasil, para apontar as contradições atuais desse processo 

e da política atual. E, para isso, Rodrigo utilizou o referencial teórico do neoinstitucionalismo 

histórico, para mostrar o efeito da mudança nas instituições sobre a formação da política 

de aprendizagem. No seu trabalho, a Renata tem o desafio de lidar com uma problemática 

relativamente recente, ainda pouco estudada, sobre política para mulheres, e de articular 

questões teóricas já bem desenvolvidas no Brasil, como políticas sociais, federalismo e 

articulação de políticas públicas. 

                                                            
52 Anita Stefani e Renata Bugni defenderam e tiveram seus trabalhos aprovados, respectivamente, em 

outubro de 2015 e abril de 2016. 
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Em segundo lugar, gostaria de ressaltar a visão que os novos mestres têm de seus 

trabalhos. Cada um está em estágios diferentes – Dênis e Rodrigo já defenderam, Anita 

vai defender em breve, e Renata está elaborando o trabalho – e isso já permite um olhar 

diferente sobre seus próprios trabalhos. Dênis e Rodrigo já têm mais distanciamento em 

relação a seus trabalhos, que foram defendidos no começo deste ano de 2015, e 

conseguem perceber os limites e as possibilidades deles, e já estão até pensando em como 

avançar e desenvolver novo objeto de pesquisa. Por outro lado, Anita apresenta aqui, em 

primeira mão, a um mês da defesa, suas primeiras conclusões, enquanto Renata 

apresenta, de forma muito generosa, suas inquietações – ainda sem as conclusões, é claro, 

pois não é momento de ter conclusões, mas de encaminhar as perguntas. 

Agradeço a presença de todos vocês nesta última, mas não menos importante, mesa do 

I Colóquio de Gestão de Políticas Públicas. Passo a palavra ao Dênis, o primeiro a 

defender a dissertação no Programa. 

A nova agenda da gestão pública brasileira: estudo de caso do Detran-SP 

Dênis Rodrigues: Boa noite, obrigada professora. Eu sou Dênis, e fiz o mestrado em 

Gestão de Políticas Públicas na EACH, a defesa da dissertação foi em fevereiro desse 

ano. A minha pesquisa foi: A Nova agenda da Gestão Pública Brasileira a partir do 

estudo de caso do DETRAN.SP. Antes de falar mais sobre isto, eu acho interessante 

falar sobre o processo do mestrado. Eu achei muito interessante, até porque eu fui da 

primeira turma e eu estava, desde que foi criada a EACH, especificamente o curso de 

GPP, esperando que saísse o mestrado, porque eu já tinha feito graduação, e queria 

estudar na EACH, pois tinha interesse nessa área de pesquisa. Então para mim foi uma 

realização pessoal e uma experiência muito interessante porque, por ser 

interdisciplinar, você tem professores de várias formações e com áreas de debates. 

Então você tem que focar na sua área de pesquisa porque vêm perguntas, 

questionamentos, propostas de pesquisa que tangenciam cada área, seja ciência 

política, gestão social e você precisa fazer uma análise disso. Eu acho que esse foi um 

ponto bem interessante, porque ao mesmo tempo ajuda a engrandecer o projeto, mas 

também dá mais trabalho para você refletir e focar na hora de fazer a pesquisa.  
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Para fazer a análise do meu trabalho, eu precisei criar uma estrutura de análise para 

organização, para estudar o Detran São Paulo, que estava passando por um processo 

de reestruturação. Então eu fui atrás da literatura e fiz uma divisão entre princípios 

que estariam orientando a reestruturação de organizações públicas Brasil afora, tendo 

encontrado: foco no cidadão, eficiência e transparência. E um outro tipo de estrutura, 

que chamei de instrumentos, que eram as ferramentas que estavam sendo utilizadas 

nesse processo de reestruturação, que contribuíam para atingir os objetivos, as quais 

eram: tecnologia da informação e comunicação, gestão de pessoas, alterações nas 

estruturas organizacionais (os formatos e novos arranjos) e controle de resultados. 

Isso não significa que isso tudo foi encontrado da mesma forma no estudo de caso. Na 

verdade, isso foi da revisão de literatura e, a partir disso, eu fui para o estudo de caso 

para analisar o que seria encontrado. 

Dentro dos princípios, já pensando no estudo de caso, o foco no cidadão, analisando 

uma organização pública, que não é só o foco da minha pesquisa, mas da minha área 

de trabalho, que, como o professor Vaz falou na primeira mesa, eu também acho 

interessante estudar onde as coisas estão acontecendo, na ponta, e ver como essas 

coisas mudam e impactam diretamente a vida das pessoas, como ocorre em 

organizações como o Detran de São Paulo – onde trabalhei por 3 anos e meio. Então, 

no foco no cidadão, percebeu-se que, nesse processo de reestruturação, ele foi um 

dos pontos mais trabalhados, refletindo em muitos serviços, com intensa utilização de 

ferramentas de TIC. Além disto, o modelo de atendimento que foi utilizado na 

reestruturação do Detran.São Paulo foi baseado no modelo Poupatempo de 

atendimento. Então, um dos focos que ficou muito claro nesse processo de 

reestruturação foi essa preocupação com o cidadão, de melhorar o formato de 

atendimento. Embora na literatura sempre falaram muito em eficiência, em vários 

trabalhos, isso foi trabalhado de maneira mais micro dentro da organização; então a 

percebe-se isso em termos de racionalização de alguns processo e  de alguns contratos 

que foram renegociados em termos de valores e custos – até porque o Detran SP é o 

maior departamento de trânsito do país e um contrato, às vezes de 500 milhões, 1 

bilhão de reais por ano, então se você consegue uma margem de 3, 4 ou 5% de 

redução, você já consegue uma economia muito grande. Mas, não foi um dos focos do 
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trabalho nesse processo de reestruturação (talvez fosse hoje com toda essa questão 

econômica sendo discutida, talvez tivéssemos também alterações, acho importante 

isso também na contextualização do processo). Com relação à transparência, que 

também foi um dos focos de ação, mas não foi o principal; também foi trabalhado com 

a criação de ouvidorias, setoriais de corregedoria, maior acesso aos dados do cidadão, 

mas, ainda de maneira muito limitada. Uma das críticas que ainda faço ao 

departamento de trânsito quando eu tenho a oportunidade de conversar com a equipe 

que está lá, é que se você precisa de uma informação sua você até consegue, mas se 

você quer trabalhar, fazer pesquisa na área de trânsito, você tem pouca informação.  

Eles criaram o Observatório Estadual de Trânsito e as informações que eles publicam 

hoje são os dados do SUS, então, na verdade eles estão replicando dados que já 

existem em outras bases; então, isso contribui muito pouco em termos de 

transparência, em termos de outros trabalhos para a área de trânsito, que é onde eu 

tenho focado as minhas pesquisas. 

Em termos de instrumentos a TIC foi muito utilizada nesse processo, principalmente 

para otimizar processos, revisar sistemas e disponibilizar serviços eletrônicos. Só que 

também trouxe grandes problemas – vou comentar mais tarde. A gestão de pessoas, 

também houve preocupação muito grande de regularizar a situação dos funcionários: 

boa parte dos funcionários do Detran eram oficiais administrativos (que é uma carreira 

que você tem em várias áreas dentro do Governo do Estado de SP, como na área de 

educação – inclusive, muitos que estavam no Detran eram oriundos de concursos da 

Secretaria de Educação, então isso também criava um problema a partir do momento 

que você não tinha funcionários próprios, de carreira, especializados na área). Então, 

dentro da área de gestão de pessoas, um ponto muito forte que foi trabalhado foi a 

capacitação dos funcionários, processo seletivo interno para cargos comissionados, de 

direção em várias áreas, criação de programa de BR (Bonificação por Resultados) e de 

duas carreiras específicas para o Detran (um de nível médio e outro de nível  superior) 

–a preocupação inicial com isso era que tivesse uma continuidade dos trabalhos, mas 

que você também tivesse um grupo com conhecimento específico na área, para fazer 

uma gestão de conhecimento, porque antes o Detran era gerido pela Secretaria de 

Segurança Pública, boa parte por policiais civis e delegados, que passavam pelo Detran 
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e regressavam, em algum momento, para a Secretaria de Segurança Pública, então 

esse conhecimento se perdia dentre tantos outros problemas que poderiam acontecer 

nesse processo. Então, a partir do momento que você cria uma carreira específica, 

você acaba forçando para que esses funcionários permaneçam ali, e, então, você tem 

um ganho, em termos de conhecimento. Em termos de Estruturas organizacionais: 

houve uma mudança muito grande; O Detran era uma Coordenadoria, vinculada à 

Secretaria de Gestão, depois à Secretaria de Planejamento, e tornou-se uma 

autarquia. Com isso, também houve um processo de descentralização, ele criou 

regionais para que pudesse acompanhar mais os trabalhos. Isso está bem alinhado ao 

trabalho do Pollitt e do Boukaert, onde eles questionam essas análises de você pensar 

o tamanho da organização, as funcionalidades que ela tem, os serviços que elas 

prestam, as atividades que elas têm; embora o Detran tenha muitas atividades, ele 

está dentro de um setor público que é a área de trânsito e teve mudanças no 

organograma, inclusive relacionadas à questão do foco no cidadão, com a criação de 

uma Diretoria de Atendimento. Mas então houve mudanças grandes no organograma 

dela, na estrutura da autarquia, para que pudesse atender essa nova realidade deles 

e essa regionalização. Um ponto que foi muito pouco trabalhado dentro dos 

instrumentos que a pesquisa levantou foi o controle de resultados: pouco se 

desenvolveu e os controles que tinham, que ainda eram poucos, eram relacionados a 

questões financeiras e orçamentárias, que eram sistemas que são usados por todo o 

Governo do Estado, ou seja, não foram desenvolvidos novos sistemas e formas de 

controle. Então isso mostra que esse instrumento foi pouco utilizado nesse processo. 

Então, fazendo um balanço da reestruturação da dissertação, deu para perceber que 

essa reestruturação foi muito grande e ela é muito pesada para o Estado acompanhar. 

Então, ela aconteceu de forma incremental e só porque houve forte apoio político, 

pois foi necessário várias alterações legislativas, como decretos; então se não fosse 

isso, essa reestruturação não teria saído do papel, como algumas iniciativas anteriores 

de reestruturação do Detran que não aconteceram, inclusive na década de 1990. O 

ponto de maior atenção foi a melhoria na prestação de serviços, com grande utilização 

de ferramentas de TIC; inclusive, durante a pesquisa, eu acompanhei e visitei outros 

estados, como o Detran Pernambuco, e deu pra ver também que isso era um foco de 
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trabalho lá também, então isso não era exclusivo do Detran SP. Um ponto que ficou 

muito aquém foi a participação dos cidadãos nos processos de formulação e 

implementação: não houve praticamente nenhum avanço nesse sentido, eu acho que 

o que o cidadão se sentiu mais privilegiado no sentido de ter melhor acesso a alguns 

serviços, inclusive de forma eletrônica, e acesso às suas informações. Mas acho que 

isso serviu para mostrar que está alinhado a algumas reformas administrativas mais 

gerencialistas, no sentido de foco em prestação de serviços, acho que está de acordo 

com as orientações, mesmo 20 anos depois da Reforma de 1995, ainda essas questões 

se mantêm como foco de ação. E eu acho que um problema muito grande que 

atrapalhou o desenvolvimento, ou seja, que foi um gargalo que se criou com as 

implementações de ferramentas de TIC, que eram muito utilizados não só para 

descentralizar serviços, mas também para otimizar serviços e processos, pois, como 

havia, praticamente, monopólio da Prodesp para esse tipo de serviço, chegou uma 

hora que ela não estava dando conta de fazer tudo que o Detran demandava e, 

também, o Detran não procurou outras formas de prestação deste serviço, então isso 

acabou atrasando o andamento de algumas melhorias, ou seja, muita coisa deixou de 

ser realizada por causa disso. 

Bom, eu acho que, de forma sucinta, quase não estourei o tempo, era isso. 

Aprendizagem: metamorfose de uma política pública de educação e trabalho 

dirigida à juventude brasileira 

José Rodrigo Veloso: Em primeiro lugar, quero agradecer o convite do corpo docente e 

discente da Pós-Graduação da EACH, do Programa de GPP e saúdo os colegas da mesa: 

esse convite muito me honra. Eu sou Rodrigo, fiz uma pós-graduação cuja dissertação 

está voltada ao assunto da inserção do aprendiz no mercado de trabalho, comumente 

como as pessoas entendem por cumprimento da Lei do Aprendiz. Procurei desenvolver 

esse tema para sistematizar um conhecimento de 12 anos trabalhando na área; então, 

se para muita gente, desenvolver um assunto relacionado a um tema de mestrado é 

sempre conhecer uma coisa nova, para mim, não era exatamente isso, mas sistematizar 

o conhecimento, isto é, partir do senso comum e procurar o referencial teórico, procurar 

entender mais a fundo os porquês de alguns problemas, alguns gargalos e algumas 
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contradições em relação ao tema. No final das contas, fiquei plenamente satisfeito com 

a capacitação e formação que a EACH me proporcionou, pois avalio que pude ir além do 

que imaginava que poderia ir. Então, nesse sentido, se a função da universidade é abrir 

a mente das pessoas, para mim, ela fez mais, me proporcionou saltos que eu não 

imaginava que eu poderia fazer. 

A questão que me motivou ao mestrado foi a seguinte: sempre me preocupou o fato de 

que a cada quatro aprendizes formados no Brasil, três eram assistentes administrativos, 

ao passo que o mercado de trabalho sempre reclamava da falta de mão de obra 

qualificada. Preocupava-me também por que as empresas são tão relutantes em 

cumprir a legislação da Aprendizagem através da sistemática de cotas, compulsória no 

Brasil, ao contrário de outros países. Me perguntava por que havia de ser assim, pois se 

estamos em uma economia global e competitiva, as empresas precisam qualificar sua 

mão de obra. Pois bem, a partir de minha experiência profissional prévia, sabia 

exatamente onde procurar as informações. Isso foi muito útil, mas trouxe também uma 

situação complicada: lidar com a ansiedade e o tamanho da informação para controlar 

tudo isso. Enfim, talvez o maior ônus que tive nesse trabalho foi lidar com uma 

quantidade muito grande de informação e, até certo ponto, quando você domina o 

tema, tudo lhe é importante, tudo é fundamental, revelando um receio de cortar. Penso 

que isso se dá porque se atribui qualidade e valor a tudo que está à sua frente, pois, se 

você já tem experiência com aquilo, tudo tem certo significado. Enfim, o que a USP me 

proporcionou foi ter conhecido e lidado com a perspectiva do institucionalismo histórico 

para fazer uma análise mais profunda a respeito das raízes da tradição da Aprendizagem 

no Brasil no período do Império, o momento onde ela de fato se tornou política pública 

a partir do Estado Novo, sua revigoração na tentativa de reforma do Estado e as 

evoluções que ela passou ao longo do tempo, as conjunturas críticas, os equilíbrios 

pontuados que geraram a Aprendizagem tal como ela é hoje. Acabei por constituir uma 

série de elementos críticos, de fontes diversas, que me esclareceram que a 

Aprendizagem ao longo desse tempo foi somando características que transformaram 

esta política pública em seu retrato atual, ou seja, ela se predispõe a qualificar a mão de 

obra de trabalho ao mesmo tempo em que se assume profundamente assistencial. 
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Então, quando chegou certo momento à época da qualificação, eu praticamente já tinha 

todo o meu problema de pesquisa resolvido. No entanto, desdobrava-se o seguinte 

ponto: será que é característica do Brasil a adição de camadas, de perspectivas e suas 

características históricas (o que a cientista política americana Kathleen Telen denomina 

como layering)? Isto é, será que isso é uma característica desta política pública em si ou 

é uma característica da política pública do Brasil? Eu apresentei isso à época da 

qualificação e deixei claro à banca na época avaliar dois caminhos. Posso fazer essas 

pesquisas de campo, que iria provavelmente redundar nas conclusões que já havia 

chegado, ou poderia tentar verificar se essas características constituíam o tal “efeito 

jabuticaba”, ou seja, elementos que são específicos do Brasil, fazendo uma comparação 

com outros países (de forma a apurar como a política pública se comporta em outros 

lugares, sobretudo países já desenvolvidos, países que se industrializaram antes, países 

em desenvolvimento, países que têm estruturas multiétnicas, afinal, uma coisa é 

Aprendizagem na Suécia, outra coisa é Aprendizagem na Índia). Ao colocar isso para a 

banca de qualificação, deixaram claro para mim que se eu tivesse condições de fazer e 

considerasse que isso agregaria valor, deveria fazê-lo, embora soubesse que arcaria com 

a responsabilidade de ser avaliado pela iniciativa e pelo tamanho final da dissertação. 

Inclusive, à época, minha própria orientadora, Professora Marta Assumpção, a qual eu 

também não canso de agradecer por todas as orientações que me foram passadas e 

ainda me são passadas, me alertou se eu não estaria perdendo uma oportunidade. 

Afinal, poderia fechar uma porta naquele momento e, com esses novos 

questionamentos, abriria uma nova porta para um doutorado. 

Aquilo ficou me coçando a mão durante muito tempo e concluí que a oportunidade era 

naquele momento, porque não existia nenhuma literatura em língua portuguesa que 

versasse especificamente sobre Aprendizagem na condição de política pública para além 

de uma discussão legalista da Aprendizagem e que contemplasse também uma 

discussão inevitável da multidisciplinaridade envolvida. Então, talvez aquela fosse uma 

oportunidade única em que pudesse transitar em relação a temas que são um pouco 

mais profundos na comparação entre países, ou seja, que eu bebesse também de fontes 

sobre a sociologia do trabalho e sociologia da educação, e não ficasse especificamente 

orbitando em relação à natureza legal dessa política pública. Isso talvez traria alguns 
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problemas para o dimensionamento desse projeto, mas achava que deveria arriscar. E 

foi o que fiz. Desdobrei o estudo para outras 21 experiências as quais investiguei várias 

outras dinâmicas da política pública nos cinco continentes para verificar o que há de 

semelhante e o que há de diferente entre elas e o Brasil. De fato, pude concluir que o 

modelo da Aprendizagem no Brasil carrega características específicas que foram 

moldadas no seu cenário histórico, que são diferentes dos modelos alemão, norte-

americano, inglês, e assim por diante, mas que também compartilha características de 

outros países que estão em desenvolvimento. O produto disso foi um trabalho extenso 

e intenso que gerou meio milhão de caracteres e trezentas páginas. 

Ficou um trabalho grande. Assumo a responsabilidade por isso. Penso que poderia ser mais 

enxuto, mas não poderia perder de forma alguma essa oportunidade. E, quando fiz a defesa, a 

banca composta pela Professora Cristiane Kerches, aqui dessa casa, a Professora Marta 

Assumpção, minha orientadora, e a Professora Elizabeth Balbachevsky, do departamento de 

ciência política da FFLCH, foram unânimes em ressaltar que o trabalho estava extenso e denso, 

mas avaliaram que pude concluir com segurança as questões que foram colocadas e 

sistematizei, na verdade, uma análise muito mais profunda da política pública do que 

efetivamente havia problematizado na Introdução. Isto é, o trabalho teve uma perspectiva 

divergente e multidisciplinar muito característico. Então, fico realizado, a partir disso, que o 

maior subproduto do trabalho, além de ter conseguido sistematizar toda essa informação em 

língua portuguesa, foi decompô-lo em artigos (sendo que um deles já foi publicado no Boletim 

Técnico do SENAC – mais tradicional publicação científica sobre formação profissional do Brasil 

– vol. 42, no. 1, jan-abr. de 2016). Enfim, foi um desafio muito grande, mas, sem o apoio efetivo 

dos professores e dos colegas da EACH, esse trabalho jamais seria feito e eu ainda continuaria 

vagando no senso comum, alguém que teria apenas experiência prática com esse assunto, mas 

sem compreender os porquês, motivo pelo qual eu agradeci e continuo agradecendo a USP e a 

todos que direta e indiretamente colaboraram neste resultado. Obrigado.  
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Utilização de TICs em processos participativos no Brasil 

Anita Stefani: Boa noite a todos e a todas, meu nome é Anita Stefani. Eu sou a última 

mestranda da primeira turma de pós-graduação em GPP aqui na EACH a defender a 

dissertação. Minha dissertação é sobre a Utilização de TICs em processos participativos 

no Brasil sob a ótica de capacidades de governo. Menos do que explicar profundamente 

o conteúdo da minha pesquisa, vou tentar aqui expor os principais desafios que 

enfrentei e as escolhas que fiz para o desenvolvimento da dissertação. 

Quando eu propus meu projeto de mestrado, sabia que queria pesquisar a utilização de 

internet para participação social, e basicamente isso.  

O projeto inicial estava, primeiramente, muito ambicioso em querer explicar o mundo e 

muito voltado à questão da participação social, da ciência política. E o foco de 

administração pública e de gestão de políticas públicas era algo muito superficial, não 

era realmente o foco do projeto. Dessa forma, a primeira grande contribuição que o 

mestrado de GPP aqui na EACH me proporcionou foi repensar o foco desse projeto, o 

objetivo dele e porque estar fazendo esse projeto aqui. Ou seja, já que estou em um 

mestrado de gestão de políticas públicas, o que essa ótica da administração pública pode 

me trazer para auxiliar a desvendar o meu objeto. 

No primeiro ano do mestrado da EACH, a gente se concentra em cursar todas as 

disciplinas do programa. Foi uma experiência muito importante para aprender o que de 

fato significava pesquisa em gestão de políticas públicas. Eu sempre trabalhei na 

administração pública, sou servidora, mas nunca tinha desenvolvido pesquisa na área. 

Minha formação é em relações internacionais, curso esse muito mais vinculado à ciência 

política e à economia. Então, foi importante esse primeiro ano de mestrado justamente 

para mudar o olhar, virar a chavezinha e começar a pensar em pesquisa a partir da ótica 

de política pública. 

Conforme o primeiro ano foi passando, a pesquisa foi se desenvolvendo. Meu 

orientador foi, e é ainda, o Professor José Carlos Vaz, a quem agradeço muitíssimo 

também. E ele trouxe um conceito que enriqueceu muito meu trabalho, na minha 

opinião. Ele propôs analisar o fenômeno da participação social pela internet, que é o 

meu objeto de pesquisa, sob a ótica de capacidades de governo. 
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Quando ele me propôs isso, a minha primeira reação foi de preocupação. Pensei "bem, é 

mais um campo vasto de literatura para se debruçar. Como aprender e me aprofundar nisso 

em um ano?". Era algo que não estava previsto no meu projeto inicial e que foi um desafio.  

Com isso, basicamente, meu projeto se conformou, na área da revisão da literatura, em 

duas grandes bases bibliográficas. A primeira sobre participação social e tecnologia e a 

segunda a respeito da capacidade de governo/capacidade estatal.  

Dialogando com o tema desta mesa, que é multidisciplinaridade, para mim, conjugar 

essas duas grandes áreas, que já são muito complexas individualmente, foi um desafio. 

Há várias produções acadêmicas em cada uma dessas áreas, e numa proposta de 

mestrado, propor essa análise de forma a mesclar esses dois campos, conseguindo olhar 

para o meu objeto com a ótica, com a lupa de capacidade de governo, foi extremamente 

rico e engrandecedor para mim. 

E eu, inclusive, aconselho quem ainda esteja pensando em como desenvolver a sua 

pesquisa, que utilize esse conceito de capacidade de governo porque é uma ótica que 

ajuda muito. É uma conceitualização polissêmica, mas que bem utilizada, consegue 

ajudar, ampliando e enriquecendo a proposta de pesquisa. 

Uma segunda dificuldade foi a pesquisa de campo. Havíamos imaginado, a princípio, 

analisar três casos de utilização de internet para participação social. Mas, por questão 

mesmo de tempo de dedicação para fazer algo com profundidade e qualidade em três 

casos diferentes, optamos ao final apenas por um. O caso escolhido para analisar e 

propor um conceito próprio de capacidade de governo foi o caso da construção do 

Marco Civil da Internet, que aconteceu no governo federal, com foco, principalmente na 

parte da consulta pública on-line. 

Uma terceira dificuldade também foi o momento de decidir não ler mais. "Acabou a 

parte da leitura, mãos à massa", digamos assim, que foi a parte de ir a campo. Algo em 

que eu não possuía experiência, pois nunca havia feito. Na minha pesquisa, fui a campo 

e fiz dez entrevistas com atores-chave, além da análise de documentos e relatórios (todo 

o processo de consulta pública teve um relatório de sistematização das contribuições de 

mais de 500 páginas). E esse momento de ir a campo, de fazer as entrevistas, 

transcrever, bater as entrevistas com dados e teorias, foi muito rico também. E é um 
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processo que eu aprendi fazendo, nunca tinha feito pesquisa de campo, e, para mim, 

tornou o trabalho mais concreto. Saiu um pouco da abstração, da teoria, e conseguiu 

analisar um caso específico. 

A partir dessa análise e da revisão bibliográfica, eu e o Vaz percebemos que a ótica de 

capacidade de governo ajudava muito para desvendar e ir mais a fundo, mas para esse 

objeto específico, como havia muitas particularidades, e era um objeto relativamente 

novo (a participação pela internet), caberia desenvolver um conceito próprio de análise. 

Dessa forma, a gente utilizou a base teórica de capacidade de governo/capacidade 

estatal, e desenvolveu um conceito específico próprio para a análise de ferramentas de 

participação social que utilizam tecnologia. Esse conceito criado foi chamado de CGTPS 

- Capacidade de Governo Relacionada ao Uso de Tecnologia para Participação Social, 

dividido em 4 grandes dimensões: capacidades institucionais, capacidades políticas, 

capacidades técnicas e capacidades administrativas. 

E essa matriz de capacidade de governo em 4 dimensões, acabou direcionando a análise 

dos achados da pesquisa de campo. A partir dos subsídios tanto da literatura quanto da 

pesquisa de campo, conseguimos encontrar as principais capacidades nessas quatro 

dimensões, que são os fatores críticos no desenvolvimento por parte do governo para a 

participação social pela internet. 

Tivemos algumas conclusões importantes na dissertação. Uma é a da aplicabilidade da 

ótica de capacidade de governo para analisar objetos desse tipo. A nossa ótica era a de 

iniciativas governamentais, não da sociedade civil. Mas a gente chegou à conclusão de 

que é uma ótica válida e útil. Dessa forma, essa matriz desenvolvida pode ser utilizada 

para futuras análises com objetos parecidos. 

Foram, ao final, identificadas 11 tipos de capacidades de governo nessas quatro 

dimensões, que podem ser comuns a toda e qualquer inciativa de utilização de 

tecnologias para participação social feita pelo governo. Ainda que a análise tenha sido 

de caso único, o processo do Marco Civil da Internet (e na metodologia isso está 

explicado) é considerado um caso crítico/de referência, sendo muito provável que as 

capacidades encontradas ali, sejam encontradas em outros casos de utilização de 

internet para participação social. 
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Uma outra conclusão do trabalho, que o Vaz já até adiantou na mesa da manhã, foi que 

o conceito de capacidade, que é muito rico, bem multidisciplinar, tem uma 

especificidade (que muitas vezes a gente encontra na literatura): a ideia de que a 

capacidade é algo dado, ou você tem que construir. Ou seja, que é uma coisa fácil, que 

se sabe o que é basta construir aquela capacidade para ela passar a existir no governo. 

E na verdade, principalmente pelo trabalho de campo, percebemos que no governo 

brasileiro, no Estado brasileiro, há um jogo de tentativa e erro para as inovações. Não há 

esse momento inicial de “para fazer tal coisa, precisamos ter tal capacidade antes”. Na 

realidade, enquanto as coisas estão acontecendo, se percebe o tipo de capacidade que 

precisaria estar sendo desenvolvida para conseguir atingir aquele objetivo com sucesso. 

Então, a conclusão a que o trabalho também chega é a de que o Estado brasileiro está 

preparado/capacitado para incentivar e fazer cada vez mais essas iniciativas de 

participação social por internet, e que elas não são necessariamente modismos, podem 

ser sim estruturantes para a política pública. Mas que as capacidades vão muito de 

acordo com o contexto, de acordo com a viabilidade de recursos, de apoio político, de 

vários fatores que não são fáceis e também não são dados. Realmente, para cada tipo 

de iniciativa desenvolvida é uma série de capacidades que, para atingir o objetivo 

principal, têm que ser pensadas e desenvolvidas, a priori. Ou, se não forem pensadas a 

priori, e a gente sabe que no governo é muito difícil conseguir prever essas 

necessidades, pelo menos que sejam melhoradas ou incentivadas durante a inciativa de 

forma a institucionalizar e fortalecer as mesmas. Obrigada. 

Políticas Públicas para as Mulheres no Brasil   

Renata Bugni: Boa tarde. Sou a Renata, aluna do mestrado, da segunda turma. Estou há 

aproximadamente um ano e meio no mestrado, e por isso trago hoje aqui mais 

inquietações e possibilidades de pesquisa do que os resultados do estudo que eu estou 

realizando no mestrado. A proposta é que possamos refletir juntos. 

Em relação ao meu tema de pesquisa, as primeiras inquietações que me motivaram 

dizem respeito a minha experiência de trabalho na Secretaria da Justiça e da Defesa da 

Cidadania do Governo do Estado de São Paulo. Trabalhei no Programa de Integração da 
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Cidadania, em um Centro (CIC) na zona leste - no Itaim Paulista. E lá eu tive contato, pela 

primeira vez, com a implementação de uma política pública de atendimento às mulheres 

em situação de violência. Nós inauguramos um serviço no CIC para acolher e orientar 

mulheres da periferia de São Paulo que estavam em situação de violência. Interessante 

ressaltar, foi um processo em que participei desde o começo, desde a formulação, a 

ideia de abrir as portas para a gente acolher essas mulheres, até pensar e articular uma 

rede de atendimento e de serviços na zona leste. 

Encontramos, ao longo do processo de implementação dessa política do governo do 

estado, diversos problemas e diversas dificuldades no acolhimento e no atendimento 

dessas mulheres. E foi a partir dessa experiência que me surgiram algumas inquietações, 

que me motivaram a trazer o tema para o campo acadêmico. Inquietações para 

compreender em que momento surgem políticas para as mulheres, em que momento o 

Estado se colocou à disposição para atender esse tipo de problema, quando e como isso 

passou a ser visto como um problema público e um problema social, e, por fim, analisar 

como foi – ou como tem sido - esse processo de formulação e implementação (nacional 

e local). Foi assim que decidi entrar academicamente no assunto. 

Atualmente não trabalho mais lá, e portanto, não estou mais próxima do meu objeto, 

mas trouxe tais indagações como objeto de estudos para o mestrado em GPP. Ao longo 

do primeiro ano (e eu também não sou da área de políticas públicas, sou formada em 

relações internacionais), foi bastante interessante conseguir me apropriar da literatura 

e das pesquisas na área de gestão e políticas públicas. Creio que o mestrado em GPP na 

USP conseguiu me colocar e me embasar teoricamente para conseguir pensar isso de 

forma mais acadêmica, mais categórica, do que a experiência prática é capaz de fazer. 

Esse foi meu primeiro ano, com diversas inquietações, até as novas definições e 

contornos do objeto de pesquisa. 

À princípio, havia me proposto a fazer um estudo comparativo entre países; depois, 

pensei em reduzir a análise somente em relação ao governo federal brasileiro. Nesse 

sentido, minha qualificação foi um importante divisor de águas e a partir da minha 

qualificação, realizada em março deste ano, tomamos a decisão de estudar a 

implementação (municipal) dessa política. A contribuição das especialistas que vinham 

já estudando essa temática na academia apontaram que a maior colaboração que 
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haveria nesse momento para a literatura da área era justamente estudar a 

implementação, como esse processo se dava “na ponta”. 

A questão tornou-se a seguinte. Meu foco, meu objeto de análise, era identificar e 

analisar dificuldades do processo de implementação de políticas públicas intersetoriais 

para o enfrentamento da violência contra a mulher (especialmente a violência 

doméstica). Porém, tem-se uma enorme dificuldade de dados sobre isso, o que torna a 

pesquisa um enorme desafio. Assim, uma das questões centrais para viabilizar a 

pesquisa seria a elaboração de pesquisa de campo: "já que os dados dizem pouco, 

preciso ir a campo, preciso levantar informações e entender como que os gestores ali 

na ponta lidam com essa situação". 

Historicamente, como se conforma essa política? Nos anos 80, ou mesmo desde o final 

dos anos 70, movimentos feministas e movimentos de mulheres organizadas começam 

a pautar a questão da mulher e das desigualdades de gênero no país - principalmente 

em relação à violência como fator central nessa relação de desigualdade, exigindo incluir 

tal questão como um problema público e não mais privado. Este era o mote da luta das 

mulheres. Esse debate entra no processo da Constituinte, que ficou conhecido como 

Lobby do Batom, enfim, entrando na pauta pública, na agenda pública, e passa a fazer 

parte de questionamentos e das atribuições do próprio estado. 

Assim, ao longo dos anos 80 a “questão de gênero” foi se consolidando na agenda 

pública. Momento em que se abre uma janela de oportunidade durante o processo de 

redemocratização: as mulheres conseguiram pautar essa política para o Estado. Já os 

anos 90 foram uma década bastante interessante de institucionalização de políticas. 

Momento em que o Brasil e outros países da América Latina, e também da Europa, se 

desafiam a institucionalizar a temática na forma de leis e de promover congressos 

internacionais nos diversos países (importante ressaltar que o Brasil teve proeminência 

bastante interessante na América Latina nesse sentido). 

Neste período (anos 90), o que existia no plano local eram basicamente políticas de 

segurança pública: Delegacias da mulher e casas-abrigo para acolher mulheres em situação 

de violência. Já era um avanço bastante interessante, mas certamente insuficiente. A cidade 

de São Paulo já possuía, na década de 80, a primeira delegacia de mulheres do mundo sendo 
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inaugurada. Configurou-se, assim, políticas no plano local baseadas nessas duas políticas 

públicas (delegacia da mulher e casa-abrigo). Isto é, políticas voltadas à punição, ou 

tentativas de punição do agressor e abrigamento dessas mulheres. 

No fim das contas, o que o movimento feminista enxergava nesse processo era 

justamente que quem sofria violência era punido. Porque uma mulher ser retirada da 

sociedade e colocada numa casa-abrigo. É ela quem está pagando, por estar presa e 

restrita do convívio social, por ela ter sofrido uma agressão em que ela é a vítima, e não 

a parte agressora. 

Isso começa a inquietar diversas organizações de mulheres feministas e eu acho que é 

esse impulso da sociedade civil que permite, então, que nos anos 2000 essa pauta entre 

com mais força. E aí vem o governo federal com a criação da Secretaria Nacional de 

Política para Mulheres, com status de ministério no governo federal, para pensar, enfim, 

uma política pública mais estruturada e que desse conta de pensar essa questão de uma 

forma menos atrelada somente à segurança pública e mais ligada ao acolhimento e à 

autonomia, com uma outra perspectiva mais social e transversal. 

Outra questão bastante importante desse processo foi a conquista da Lei Maria da 

Penha (Lei 11.340/06). Falando brevemente sobre isso: foi uma inciativa e uma 

conquista de algumas organizações nacionais e internacionais que se organizaram em 

torno de um caso específico (da Maria da Penha), levado à OEA, e à Corte Interamericana 

de Direitos Humanos. O caso é julgado e o Brasil condenado, como um país que 

absolutamente ignora os problemas de violência doméstica. Como resultado, o país se 

compromete a elaborar uma legislação específica, e assim surge a Lei Maria da Penha, 

que é promulgada em 2006. 

Em 2007, a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres consegue formular, 

então, uma política nacional, que é o que eles chamam de Política Nacional e o Pacto 

Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher, e isso se dá sob três pilares: 

o da intersetorialidade, o da transversalidade, e o da capilaridade. A partir daí,  o 

governo federal começa a formular diversas políticas e ações para lidar com essa 

temática, o que significa importantes avanços, pelo menos teóricos e em forma de 

desenho de política pública. 
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Deste contexto, surge a principal inquietação desta análise e, assim, a contribuição que 

minha pesquisa tenta trazer que é justamente: bom, se a gente tem a consolidação da 

política no governo federal, em que medida se desenvolve sua implementação no plano 

local/municipal? E assim, dialogando com a terceira mesa que tivemos hoje no Colóquio, 

sobre políticas sociais, tentar compreender a implementação de políticas sociais 

complexas é um desafio. Se estamos falando de transversalidade, de intersetorialidade 

e de capilaridade, em que dimensão e quais as características que configuram essa 

implementação no plano local. 

Acho que esse é um super desafio, e aí não só falando das políticas de gênero e de 

enfrentamento à violência, mas das políticas sociais em si. De formas de implementação, 

de intersetorialidade. Partindo de categorizações, visando encontrar/definir um marco 

analítico para que se possa fazer uma análise de processos de implementação é bastante 

importante, e isso vem se conformando, tomando força na área de gestão de políticas 

públicas. As professoras pesquisadoras do programa apontaram algumas autoras-chave 

nessa dimensão, como a Nuria Cunill-Grau, que vem tentando conformar/explorar 

exatamente esse marco analítico para que a gente possa analisar processos de 

implementação intersetorial no plano local. 

Neste ínterim, minha proposta de pesquisa é analisar a implementação da política 

olhando para duas categorias: a da institucionalização e a orçamentária. Quais são os 

serviços, quais são os organismos, quais os formatos de gestão, quais os fluxos, quais os 

principais fatores de decisão. Se isso é feito em rede, se há diálogo, se é cada ator em 

seu quadrado. Como é a gestão/repasse orçamentário. Se o processo se configura (ou 

não) sob a perspectiva da intersetorialidade. Transpassando, obviamente, pelas três 

caracterizações que são próprias da política nacional: transversalidade, 

intersetorialidade e capilaridade. 

A centralidade da análise se dará em torno da cidade de São Paulo (tenho algumas 

entrevistas para fazer) e ainda, proponho uma investigação em outros dois municípios - 

que fazem parte do grosso dos municípios brasileiros de até 200 mil habitantes. Foram 

determinados dois municípios que fazem fronteira com São Paulo, na região 

metropolitana: Ferraz de Vasconcelos e Poá. Um que tem secretaria exclusiva de política 

para as mulheres e um que não tem absolutamente política específica alguma (e que 
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deixa isso a cargos dos CRAs e CREAs da assistência social para dar orientação e fazer o 

acolhimento dessas mulheres). Será uma oportunidade de comparação dos fatores em 

cada município – com experiências tão diversas e em contextos próximos. 

Este foi o percurso que percorri ao longo deste um ano e meio de mestrado. Tentei 

apresentar as motivações, as dificuldades ao longo do caminho, e as determinações em 

torno do tema conforme a pesquisa foi sendo desenvolvida, até chegar à delimitação do 

tema e do objetivo desta pesquisa. Espero ter colaborado com reflexões acerca do 

processo e da experiência do mestrado. Obrigada. 

 

Cecília Olivieri: Caros, muito obrigada pelas apresentações. É muito gostoso ouvir tudo isso, 

esses relatos sobre como vocês gostaram do curso, como vocês aproveitaram o mestrado. 

É isso que faz nosso trabalho como docente valer a pena, é muito gratificante. A gente que 

já fez pós-graduação sabe de todo o esforço pessoal que isso significa, e é bom ouvir vocês 

relatando que o mestrado valeu a pena para vocês, tanto em termos de enriquecimento 

pessoal e profissional, quanto em termos do resultado que cada um produziu na 

dissertação. Cada um de vocês desenvolveu um trabalho diferente, e avançou no 

conhecimento empírico e na teoria, que é nosso principal objetivo na formação de vocês. 

Encerramos, portanto, os trabalhos do I Colóquio, agradecendo aos presentes, aos 

apresentadores desta última mesa, e a todos que ajudaram na organização deste 

evento! Boa noite!  
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Produção do Mestrado em Gestão de 
Políticas Públicas 2013-2016 

 

Nesta segunda parte da publicação, apresentamos um resumo da produção do Programa 

desde o seu início, com a matrícula da primeira turma em 2013, até o ano de 2016.  

O Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas tem caráter 

multidisciplinar, integrando em suas disciplinas diversos campos do conhecimento, 

especialmente os das áreas de administração pública, economia, ciência política, 

sociologia e direito. A temática das políticas públicas é, por natureza, transversal e 

multifacetada, e por isso o Programa propõe o estudo das políticas públicas a partir da 

articulação de conhecimentos dessas áreas de forma interdisciplinar. 

O Programa contribui para a produção de conhecimento e para a formação de quadros 

profissionais de alta qualificação. Os egressos têm condições de atuar no setor público e em 

instituições acadêmicas, e também no setor público não estatal e em empresas privadas.  

O Programa contribui para a formação de quadros de alto nível para a burocracia pública 

em todas as esferas de poder, mas principalmente para a produção de conhecimento e 

de novas perspectivas de análise e compreensão da ação do Estado e da interface entre 

sociedade, organizações e Estado.  

O Programa está assim organizado: 

 Área de Concentração:  Análise de Políticas Públicas 

 Linhas de Pesquisa:  

o Sociedade, Instituições e Políticas Públicas 

o Estado, Administração Pública e Gestão Social 

 

A seguir, apresentamos cada linha, seus respectivos projetos de pesquisa, os 

pesquisadores participantes de cada projeto e as principais publicações dos docentes e 

dos alunos, com destaque para suas dissertações.  
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Linha de Pesquisa: Sociedade, Instituições e Políticas Públicas 

A Linha Sociedade, Instituições e Políticas Públicas concentra estudos sobre a produção 

de políticas públicas e o desenvolvimento de teorias explicativas, bem como análise de 

casos empíricos teoricamente orientados, em perspectiva comparada ou não, sobre o 

desenvolvimento das políticas públicas. O foco é a interação, mediada por instituições, 

de atores públicos e sociais ao longo das diversas etapas desse processo de formulação 

e implementação das políticas. A partir dos problemas levantados pelas teorias e 

identificados pelos estudos empíricos, os trabalhos dessa linha podem apresentar 

propostas para o aprimoramento da gestão pública e da interação dos atores públicos e 

privados, como, por exemplo, o aperfeiçoamento de mecanismos de controle interno e 

externo; o avanço de experiências de democracia participativa e deliberativa; o 

aproveitamento de tecnologia de informação, entre outros. 

Nesta linha de pesquisa foram desenvolvidos três projetos, apresentados a seguir (os 

dois primeiros ainda estão em execução, e o terceiro foi finalizado em 2015).  

Projeto de pesquisa: Transparência governamental, acesso à informação e 

monitoramento das políticas públicas 

Pesquisadores: Ana Carla Bliacheriene, Cecília Olivieri e Rogério Mugnaini  

Descrição: Sendo um dos pressupostos da democracia o governo em público e para o 

público, este projeto tem o objetivo de analisar as recentes ações do governo federal 

brasileiro na promoção da transparência governamental, do acesso à informação e das 

formas de monitoramento e fiscalização dos gastos públicos. O projeto tem como 

objeto:  a política governamental de acesso à informação e de transparência, as 

atividades de controle realizadas pelas instituições de controle externo, interno e 

judiciais. A compreensão dos impactos das atividades de controle e fiscalização sobre 

a administração pública e sobre o orçamento é importante para ampliarmos a 

compreensão sobre aspectos fundamentais da implementação das políticas públicas e 

analisarmos o grau de efetividade da transparência e da responsabilização dos 

gestores públicos.  
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Algumas das principais produções dos pesquisadores são: 

BLIACHERIENE, A. C. Controle da Eficiência do Gasto Orçamentário. 1. ed. Belo Horizonte: 
Editora Fórum, 2016. 

BLIACHERIENE, A. C.; RIBEIRO, R. J. A Questão do Endividamento Público Dez Anos após 
a Publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal? Avanços e Limitações. Revista 
de Informação Legislativa, v. 194, p. 159-172, 2012. 

 MUGNAINI, R.; DIGIAMPIETRI, L. A.; MENA-CHALCO, J. Comunicação científica no Brasil 
(1998-2012): indexação, crescimento, fluxo e dispersão. Transinformação, v. 
26, p. 239-252, 2014. 

OLIVIERI, C.; LOUREIRO, M. R.; TEIXEIRA, M. A. C.; ABRUCIO, F. Control and public 
management performance in Brazil: challenges for coordination. International 
Business Research, v. 8, p. 181-190, 2015.  

OLIVIERI, C.; BALBE, R. S. Desenvolvimento institucional do controle interno brasileiro: 
construção político-institucional e aliança entre políticos e burocratas. In: 
BLIACHERIENE, Ana Carla; BRAGA, Marcus Vinicius de Azevedo; RIBEIRO, 
Renato Jorge Brown. (Org.). Controladoria no setor público. 1 ed. Belo 
Horizonte: Forum, 2016, v. 1, p. 75-92. 

 

As dissertações de mestrado defendidas no âmbito deste projeto foram: 

BUGNI, Renata Porto. Políticas Públicas para as Mulheres no Brasil: análise da 
implementação da política de enfrentamento à violência contra as mulheres em 
âmbito nacional e municipal. 2016. Dissertação (Mestrado em Análise de 
Políticas Públicas) – Orientadora: Cecília Olivieri –  Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, 215 f. 

Resumo: Este trabalho analisa o avanço da política de enfrentamento à violência contra 

as mulheres no Brasil, e se debruça sobre o processo de implementação nacional e 

municipal, visando identificar e compreender seus limites e desafios. A dissertação parte 

da perspectiva da responsabilização e do protagonismo do Estado, que na última década 

tem conseguido desenvolver e consolidar políticas públicas para as mulheres. Neste 

processo, foram adotadas as estratégias de transversalidade, intersetorialidade e 

capilaridade para a promoção da política de enfrentamento à violência contra as 

mulheres. A análise desse processo deu-se em três etapas. Inicialmente, apresenta-se a 

formação das políticas para mulheres no Brasil sob a perspectiva analítica do processo 

do ciclo de políticas públicas. Em seguida, analisa-se a implementação da política de 

enfrentamento à violência a partir da criação e desenvolvimento da Secretaria Especial 
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de Políticas para as Mulheres em âmbito federal. Por fim, são investigados os processos 

de implementação da política nos municípios brasileiros, por meio do estudo de três 

cidades paulistas: São Paulo, Poá e Ferraz de Vasconcelos. Foram realizadas entrevistas 

de campo, e analisados dados qualitativos e quantitativos, além da recente literatura de 

Gênero e Políticas Públicas. Constatou-se uma enorme heterogeneidade entre os 

municípios quanto à implementação da política. Apesar do aumento gradativo do 

número de municípios que desenvolvem políticas para as mulheres, este é ainda um 

processo em construção.    

MARTINS, Larissa de Jesus. Transparência e responsabilização na contratualização de 
resultados com as organizações sociais de cultura no estado de São Paulo: um 
estudo a partir da atuação do controle externo. 2016. Dissertação (Mestrado 
em Análise de Políticas Públicas) – Orientadora: Cecília Olivieri – Escola de 
Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2016,143 f. 

Resumo: Essa pesquisa discute a relação entre transparência e accountability no âmbito 

da contratualização de resultados com as organizações sociais de cultura do Estado de 

São Paulo. Parte-se de uma perspectiva instrumental e limitada da transparência, 

compreendendo-a como um requisito importante para demonstrar o desempenho e os 

resultados atingidos pelos agentes públicos, mas que, no entanto, dependeria dos 

arranjos institucionais de controle para influenciar na accountability. Neste contexto, 

verificou-se com Heald (2006) que a transparência ocorre em retrospecto – por meio do 

fornecimento periódico de informações para a prestação de contas, e é centrada na 

evidenciação de eventos - inputs, outputs e outcomes do contrato de gestão e não nos 

seus processos de execução. Sendo assim, a transparência depende da atuação 

integrada dos controles interno e externo, com fornecimento tempestivo e eficaz de 

informações que permitam a responsabilização dos agentes perante os resultados. A 

partir disso, foi feito um estudo dos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo sobre as prestações de contas das OSs de Cultura de São Paulo, procurando-

se identificar as falhas mais recorrentes, sua relação com os eventos de transparência 

previstos e sua influência no julgamento de irregularidade, para então analisar como o 

fluxo de informações se posiciona no atingimento da accountability. Tal esforço analítico 

resultou no reconhecimento da fragilidade da relação entre transparência e 
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accountability: a falta de transparência dos inputs do contrato de gestão foi 

preponderante para o julgamento de irregularidade de alguns ajustes; no entanto, no 

que se refere aos outputs do contrato, a verificação foi difusa, uma vez que os 

documentos são menos mensuráveis e dependem da atuação consistente do controle 

interno, que em geral não ocorre. Sendo assim, o fluxo de informações do contrato de 

gestão não expõe os componentes do contrato e, tampouco, permite a verificação dos 

resultados alcançados, dificultando a obtenção da accountability de resultados. 

PEREIRA, Tayara Calina. A formação da Agenda da Lei de Acesso à Informação Pública no 
Brasil : o papel do executivo e o controle da burocracia pública. 2016. 
Dissertação (Mestrado em Análise de Políticas Públicas) – Orientadora: Cecília 
Olivieri –  Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2016, 101f.   

Resumo: Este trabalho analisa a criação da Lei de Acesso à Informação Pública no Brasil, 

sob a lente da literatura de formação da agenda da área de políticas públicas. Com isso, 

buscou-se identificar quem foram os atores na arena política decisória e quais eram seus 

interesses na pauta do direito à informação. A partir das investigações realizadas por 

meio de documentos públicos e entrevistas, constatou-se uma particularidade 

interessante do caso brasileiro: o envolvimento ativo de um corpo burocrático, formado 

por funcionários do alto escalão da Controladoria Geral da União, que liderou esta 

agenda pelo Executivo. A tese colocada neste trabalho é a de que a motivação da CGU 

em propor esta agenda foi garantir a abertura de documentos públicos, a fim de obter 

acesso à documentos e informações fundamentais para o controle interno 

desempenhado pelo órgão. Nesta lógica, a Lei de Acesso à Informação, de certa forma, 

contribui para a burocracia controlar a própria burocracia. Este trabalho tem um recorte 

temporal bastante delimitado: o estudo parte de 2003, quando é feita a primeira 

proposição de um projeto de lei para regulamentando o acesso à informação, pela 

Câmara dos Deputados, até a sanção do projeto de lei elaborado pelo Executivo, em 

2011. Ao longo destes nove anos, houve disputas em torno do que seria o direito à 

informação pública, a quem serviria tais informações e quem conduziria esta pauta na 

agenda governamental. Como veremos, o Executivo foi o ator com mais recursos e 

poder de influência no campo decisório.  
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Projeto de pesquisa: Análise de políticas sociais em contexto federativo 

Pesquisadores: Cristiane Kerches da Silva Leite, Renata Mirandola Bichir, Ursula Dias 

Peres e Wagner Tadeu Iglecias 

Descrição: O objetivo deste projeto é analisar a formulação e a implementação de 

políticas sociais no contexto político brasileiro, considerando a dimensão federativa em 

dois planos de análise: o das relações verticais entre os entes federados e o das relações 

horizontais (incluindo refletir sobre os diferentes graus de autonomia decisória para 

municípios nas várias áreas de política e os processos de governança que aí se 

estabelecem). Desta forma, este projeto busca avançar tanto a partir da recente 

literatura sobre sistemas nacionais de políticas, os constrangimentos colocados pelos 

normativos federais, e seus mecanismos de indução, quanto analisar as dinâmicas locais 

de implementação dessas políticas, tendo em vista que essa é uma fase repleta de 

decisões e transformações. Neste processo importa entender as dinâmicas de produção 

de políticas públicas nos distintos setores governamentais, os atores estatais e não 

estatais responsáveis por esses processos, os diferentes contextos, modelos de 

financiamentos e institucionalidades, subsistemas e comunidades de políticas, o que 

implica analisar a construção de padrões variados de governança local, inclusive 

considerando a gestão participativa e a coprodução em políticas públicas, nas últimas 

décadas no país. Além do neoinstitucionalismo histórico, o olhar teórico da sociologia 

política e da análise cognitiva de políticas públicas são privilegiados, na medida em que 

se considera a política pública como um fenômeno eivado de dimensões interpretativas 

e subjetivas, cujo contexto social e a dimensão das ideias e dos interesses explicam, em 

grande medida, as políticas públicas e os processos de tomada de decisão. 

Algumas das principais produções dos pesquisadores são: 

BICHIR, R. M. Novas agendas, novos desafios: reflexões sobre as relações entre 
transferência de renda e assistência social no Brasil. Novos Estudos CEBRAP 
(Impresso), v. 104, p. 111-136, 2016. 

BICHIR, R. M. Novos instrumentos de coordenação federativa: reflexões a partir do 
Programa Bolsa Família. Revista Brasileira de Políticas Públicas e Internacionais 
- RPPI, v. 1, p. 49-78, 2016. 

IGLECIAS, W. T.; SANTANA, C. H. V. (Org.). Estado, Burocracia e Controle Democrático. 1. 
ed. São Paulo: Alameda Editorial, 2015. 502 p. 
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LEITE, C. K. S.; PERES, U. D. Paradigmas de Desenvolvimento e Disseminação de Políticas: 
Raízes Locais da Criação do Programa Bolsa Família. Organizações & Sociedade 
(Online), v. 22, p. 621-638, 2015. 

LEITE, C. K. S.; PERES, U. D. Origem e disseminação do Programa Bolsa Família: 
aproximações analíticas com o caso mexicano. Revista do Serviço Público,  
v. 64, p. 351-376, 2013. 

As dissertações de mestrado defendidas no âmbito deste projeto foram: 

BRETTAS, Gabriela Horesh. O papel das organizações da sociedade civil na política pública 
de assistência social no Brasil: dilemas e tensões na provisão de serviços. 2016. 
Dissertação (Mestrado em Análise de Políticas Públicas) – Orientadora: Renata 
Mirandola Bichir – Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2016, 177f. 

 

Resumo: Esta dissertação discute os dilemas e tensões envolvidos na provisão de serviços 

socioassistenciais por atores não-estatais, por meio da compreensão da atual dinâmica de 

papeis e relações entre Estado e organizações da sociedade civil (OSC) na área da assistência 

social no Brasil, sobretudo frente às reconfigurações na política nacional ocorridas no período 

recente (a partir dos anos 2000) o que tem como marco o Sistema Único da Assistência Social 

(SUAS). Para tal, buscou-se analisar o processo de constituição do papel das OSC na área da 

assistência social no Brasil no último século, identificando os efeitos dos principais marcos 

temporais e normativos desta trajetória, para, assim, discutir o significado da criação e 

implementação do SUAS no que se refere às relações entre Estado e OSC; além disso, 

pretendeu-se identificar as diferentes concepções a respeito do atual papel das OSC na 

política pública de assistência social. Entre as principais tendências e resultados identificados, 

observou-se uma expressiva participação das OSC na composição (junto com o poder público) 

da oferta de serviços do SUAS, realidade esta bastante heterogênea territorialmente no país. 

É possível destacar também um processo de mudança de concepções hegemônicas a respeito 

da participação privada na oferta dos serviços do SUAS ao longo do processo de 

implementação deste sistema, com crescente reconhecimento, legitimação e, sobretudo, 

regulamentação de sua atuação na lógica dessa política nacional. Apesar do intenso esforço 

de regulamentação da atuação das OSC na política pública de assistência social, observou-se 

que o modo como os direcionamentos do SUAS são implementados por elas não é uniforme 

e pode envolver diferentes dinâmicas, que variam de acordo com os perfis organizacionais, os 

recursos de poder e os contextos territoriais e institucionais locais. 
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TOSI, Gioia Matilde Alba Tumbiolo. O Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente 
como mecanismo de participação popular: análise de sua incidência na 
implementação de políticas públicas. 2016. Dissertação (Mestrado em Análise 
de Políticas Públicas) – Orientadora: Ursula Dias Peres – Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, 190f. 

 

Resumo: Os primeiros Conselhos de Direitos da Criança e Adolescente foram criados há 

vinte e cinco anos como instâncias paritárias, em que representantes do Estado e da 

sociedade civil deliberariam a respeito da elaboração e concretização de políticas 

públicas para o segmento. Indispensável a esta concretização foi a previsão legal de 

fonte especifica de financiamento, por meio da criação de Fundos Especiais. Apesar 

disso, o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo CMDCA SP, 

criado em 1990, ainda hoje vem enfrentando dificuldades, tanto no que diz respeito à 

captação, como quanto à aplicação do recurso público. Buscando compreender tais 

obstáculos, o presente trabalho partiu de um referencial teórico que fosse capaz de 

contextualizar o surgimento do CMDCA - SP no processo de redemocratização brasileira, 

bem como sua atuação nas etapas da política pública para crianças de adolescentes no 

município. Esta atuação do CMDCA SP foi analisada à luz de diversas variáveis estudadas 

por pesquisadores que se debruçaram sobre o papel dos conselhos de políticas públicas. 

Dentre estes autores, foram particularmente considerados: Abers e Keck(2008), 

Almeida e Cunha (2011), Avritzer (2007), Dagnino (2004), Faria e Ribeiro (2011), Lavalle 

e outros (2006), Sá e Silva (2011), Tatagiba (2007), Vaz (2010), Wampler (2010). As 

variáveis que orientaram a pesquisa de campo foram: a) Desenho Institucional, b) 

Variável política e contextual, c) Trajetória da política pública, d) Características 

institucionais, e) Características dos atores, f) Representação e representatividade. 

Eleitas as variáveis, foram identificados os diversos atores no campo da política pública 

para crianças e adolescentes e foi apurada a estrutura e funcionamento do CMDCA SP, 

bem como sua relação com a administração municipal. Foram detalhados os fluxos de 

trabalho referentes ao financiamento da política pública e a percepção dos atores em 

relação às diversas questões nas diversas etapas. Emergem daí falhas estruturais, 

problemas na representação dos conselheiros, falta de transparência na divulgação de 

informações e uma possível inversão de papeis na definição das políticas públicas. 

Identificados os problemas, vislumbram-se caminhos para que o CMDCA - SP, utilizando 
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o poderoso instrumento que tem para viabilizar as ações, assuma seu papel na 

formulação e implementação das políticas em benefício de crianças e adolescentes do 

município de São Paulo. 

Projeto de pesquisa: Políticas Públicas, Desenvolvimento e Governança: um 

estudo sobre a formação profissional no Brasil 

Pesquisadores: Luiz Gustavo Bambini de Assis, Marta Maria Assumpção Rodrigues 

Descrição: A pesquisa visa realizar parte do estudo intitulado Brasil, 25 Anos de 

Democracia–Balanço Crítico: Políticas Públicas, Instituições Democráticas, e Sociedade 

Civil e Cultura Política–1988/2013, que está sendo desenvolvido por pesquisadores do 

Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo com apoio 

financeiro da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP. Mais especificamente, o foco desta 

pesquisa é o exame da política de ensino profissional. O objetivo é compreender melhor 

a quem se destina este tipo de educação e se os públicos definidos como alvo são 

efetivamente atingidos. Sabemos que a educação e a formação profissional são 

ferramentas importantes à disposição do Estado para intervir no processo de 

reprodução das desigualdades sociais, ampliando o escopo da igualdade de 

oportunidades para o desenvolvimento futuro do cidadão na sociedade; sabemos 

também que o Brasil, país detentor da posição de oitava economia do mundo, vem 

perdendo posições no ranking internacional de competitividade devido à legislação 

tributária complicada, às regras de negócios extensas e, principalmente, à fragilidade da 

política de educação em geral e profissional em particular. Resta desenvolver uma 

análise mais apurada sobre as falhas, retrocessos e fracassos da política de ensino 

profissionalizante e de que maneira os avanços e inovações bem-sucedidos podem ser 

replicados, sempre com o objetivo de aprimorar o foco dessa política, o grau de 

competitividade do país e a governança democrática. 
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Algumas das principais produções dos pesquisadores são: 

ASSIS, L. G. B. de. A judicialização da política e os limites da interpretação constitucional. 
Revista Gestão & Políticas Públicas, v. 3, p. 92-122, 2013. 

ASSUMPÇÃO-RODRIGUES, M. M. Inequaliy, Inclusion, and Democracy in Brazil: origin and 
evolution of the education to employment policy. International 
Interdisciplinary Journal of Scientific Research, v. 1, p. 1-12, 2014. 

VELOSO, J. R. P.; ASSUMPÇÃO-RODRIGUES, M.M. . Sistemas Internacionais de 
Aprendizagem Profissional: uma análise comparativa em alguns países 
desenvolvidos e emergentes. Boletim Técnico do SENAC, v. 42, p. 7/105079-29, 
2016. 

 

As dissertações de mestrado defendidas no âmbito deste projeto foram: 

VELOSO, José Rodrigo Paprotzki. Aprendizagem: metamorfose de uma política pública de 
educação e trabalho dirigida à juventude brasileira. 2015. Dissertação 
(Mestrado em Análise de Políticas Públicas) – Orientadora: Marta Maria 
Assumpção Rodrigues – Escola de Artes, Ciências e Humanidades, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015, 291f. 

 

Resumo: Aprendizagem é uma política pública de inserção do jovem no mercado de trabalho 

por meio do veículo da formação profissional. Sistematizada durante o Estado Novo com a 

promoção do patronato, foi revigorada durante as iniciativas de reforma do Estado no início 

do século XXI mediante a ascensão dos discursos de investimento social privado e da 

emergência do terceiro setor. Observa-se que, a despeito de vozes multilaterais que 

demandam por mão de obra qualificada, a política pública no Brasil é caracteristicamente 

assistencial, relevando a qualificação para o trabalho como uma prioridade secundária. Este 

estudo aborda as relações de forças firmadas entre os atores ao longo da trajetória desta 

política pública com o objetivo de investigar suas transformações, bem como a manutenção 

de suas características originais, como a relação do Estado brasileiro com o jovem na condição 

de risco social. Tratando-se de um tema transdisciplinar, cuja investigação se presta à 

contribuição de ciências humanas como a educação, a sociologia e a ciência política, a 

Aprendizagem brasileira é analisada com o emprego de uma avaliação sistemático-

comparativa da política pública em outros países em apoio ao institucionalismo histórico 

como estratégia de metodologia de pesquisa. 
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D'ADDIO, Thomaz Ferrari. Um novo amanhã: o Programa Nacional de Direitos Humanos 3. 
2016. Dissertação (Mestrado em Análise de Políticas Públicas) – Orientador: 
Luiz Gustavo Bambini de Assis – Escola de Artes, Ciências e Humanidades, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, 149f. 

Resumo: No Brasil, foram adotados passos significativos para o reestabelecimento dos 

Direitos Humanos após o fim do Regime Militar 19641985. Um dos mais importantes 

passos está relacionado à elaboração de Programas Nacionais de Direitos Humanos 

(PNDHs). A criação destes Programas posicionou os Direitos Humanos no centro de 

muitas discussões, historicamente eram periféricas, e passaram, então, a desfrutar de 

uma posição política relevante, uma vez que esses programas representam o discurso 

oficial do Estado frente aos Direitos Humanos. A intenção de formular o primeiro 

Programa (1996) nasce da participação do governo brasileiro na Conferência Mundial 

de Direitos Humanos de Viena, em junho de 1993, que estabeleceu como recomendação 

específica a realização de tais programas aos países envolvidos. Atualmente, está em 

vigor o Programa Nacional de Direitos Humanos 3 (PNDH3), inicialmente lançado pelo 

Decreto 7.037 em 21 de dezembro de 2009. O PNDH3 passou por intenso debate 

público, ocupando o centro das discussões políticas durante o início do ano de 2010 e 

proporcionando uma discussão sobre Direitos Humanos entre o governo federal e 

entidades opositoras ao plano, como as Forças Armadas, a igreja e o agronegócio. Isso 

resultou em sua reformulação em 12 de maio de 2010 pelo Decreto 7.177, acarretando 

em alterações de seu teor. Assim sendo, este trabalho propõe um questionamento 

sobre a alteração do discurso oficial do governo brasileiro após a reedição do Programa 

Nacional de Diretos Humanos 3 pelo olhar do Institucionalismo Discursivo. Esta 

dissertação também apresenta breve resgate histórico sobre a trajetória dos Direitos 

Humanos no Brasil e no mundo, revisão essa fundamental para a contextualização da 

evolução dos Direitos Humanos no Brasil. 
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LUCRI, Jean Lucas. Estado e governança educacional: um estudo de caso do PROUNI. 2016. 
Dissertação (Mestrado em Análise de Políticas Públicas) – Orientador: Luiz 
Gustavo Bambini de Assis –  Escola de Artes, Ciências e Humanidades, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, 105f. 

Resumo: Esta dissertação constitui um trabalho exploratório, que por abordagens 

qualitativas, discute a política pública PROUNI e a governança educacional brasileira 

frente o papel do Estado contemporâneo.  Por governança educacional, e mais 

especificamente governança do ensino superior brasileiro, o trabalho identifica atores, 

relações e condições por quais o Estado, enquanto coordenador da oferta de educação, 

constrói um sistema mais ou menos sedimentado na ação de organizações privadas de 

ensino superior. No processo de evolução da atual configuração do sistema brasileiro de 

ensino superior, especialmente a partir dos governos da ditadura militar (mas já antes), 

não houve orientação estratégica para o avanço em direção à universalização da 

universidade pública. Os resultados da pesquisa exploratória baseada em entrevistas 

semiestruturadas com representantes do aparelho do Estado e na análise de dados 

públicos do segmento indicaram que o PROUNI pode ser considerado como uma política 

pública bem-sucedida em seu escopo ao amenizar um problema histórico, a saber, o 

índice de acesso ao ensino superior no Brasil. O confronto com dados e documentos 

oficiais de instituições como o Ministério da Educação e da Controladoria Geral da União 

indicam que esta e outras políticas geram um novo tipo de desafio, ou oportunidade, 

que é o crescimento dos fatores oferta e propriedade sob instituições privadas de 

ensino, em sua maioria lucrativas, dispondo do amparo de outras relevantes políticas de 

financiamento, enquanto o Estado se converte em uma instituição de maior atribuição 

regulatória. Entendemos que o PROUNI é uma política pública imbricada num sistema 

de ensino superior de interesses difusos e oferta partilhada que logra avanços na 

inclusão democrática ao ensino superior, marginalmente gerando ganhos econômicos 

desacompanhada de proporcional supervisão por qualidade. Destarte, o trabalho 

levanta o apontamento de que, seja pela disciplina fiscal ou legislativa, medidas de 

equilíbrio devem ser tomadas com vistas à maximização do retorno social da operação 

destes grupos, garantindo que a educação não seja apenas um ativo secundário a ser 

regulado numa zona cinzenta entre direito e produto. 
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Linha de Pesquisa: Estado, Administração Pública e Gestão Social 

A Linha Estado, Administração Pública e Gestão Social concentra os estudos sobre 

análises dos aspectos normativos, organizacionais e institucionais nas relações entre 

Estado, administração pública e gestão social.  Inclui estudos sobre as relações Estado e 

sociedade, com atenção aos modelos intersetoriais e interorganizacionais implicados 

nas políticas públicas. Enfatizamos a análise da experiência brasileira isoladamente ou 

em uma perspectiva comparada a países cujas experiências sejam igualmente 

relevantes para aprendizado e produção de conhecimento. Interessa-nos questões 

fundamentais do planejamento, gestão, controle (accountability) e financiamento do 

Estado e das organizações da sociedade civil, inclusive o estudo do orçamento público 

nas três esferas da federação. Adicionalmente, são bem-vindos estudos sobre a vida 

social organizada, em temas relativos a gestão de pessoas, comportamento 

organizacional e relações de trabalho no setor público, nas organizações sem fins 

lucrativos e paraestatais.  

Nesta linha de pesquisa estão ativos quatro projetos, apresentados a seguir. 

Projeto de pesquisa: Gestão Pública no Brasil Contemporâneo 

Pesquisadores: Fernando de Souza Coelho, José Carlos Vaz e Martin Jayo 

Descrição: O projeto tem como objetivo analisar o desenvolvimento de experiências de 

gestão pública, nos seus modelos, processos, tecnologia, logística, liderança, gestão de 

pessoas, controle e transparência, entre outros elementos, nos governos brasileiros, em 

diferentes níveis, nacionais e subnacionais. São destacadas as dimensões 

intraorganizacionais e o estudo sobre processo administrativo, áreas funcionais, funções 

gerenciais nas organizações públicas. Apesar de poucos estudos sobre esses temas em 

todos os níveis governamentais, a literatura é ainda mais escassa no estudo da gestão 

no nível local, tendo este projeto particular interesse por esse âmbito governamental.  
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Algumas das principais produções dos pesquisadores são: 

COELHO, F. S.; NICOLINI, A. M. Revisitando as origens do ensino de graduação em 
administração pública no Brasil (1854-1952). Revista de Administração Pública 
(Impresso), v. 48, p. 367-388, 2014. 

COELHO, F. S. Repensando os Concursos Públicos no Brasil: subsídios para discussão à luz 
da gestão de pessoas no setor público. In: Ivani Maria Bassotti; Sandra Souza 
Pinto; Thiago Souza Santos. (Org.). Uma Nova Gestão é Possível. 1 ed. São 
Paulo: Edições FUNDAP, 2015, p. 61-90. 

JAYO, M.; DINIZ, E. H. Um mapeamento descritivo dos modelos de gestão de redes de 
correspondentes bancários no Brasil. Revista de Administração (FEA-USP),  
v. 48, p. 621-634, 2013. 

MATHEUS, R.; RIBEIRO, M. M.; VAZ, J. C. Brazil Towards Government 2.0: Strategies for 
Adopting Open Government Data in National and Subnational Governments. 
In: Imed Boughzala; Marijn Janssen,; Saïd Assar. (Org.). Case Studies in e-
Government 2.0: Changing Citizen Relationships. 1 ed. Switzerland: Springer, 
2014, p. 121-138.  

RODRIGUES, D. A.; JAYO, M. Modernização administrativa em contexto subnacional. 
Estudo de caso do Detran-SP. Cadernos Gestão Pública e Cidadania, v. 21, p. 63-
85, 2016. 

 

As dissertações de mestrado defendidas no âmbito deste projeto foram: 

MELO, William Maximiliano Carvalho de. As Escolas do Legislativo no Contexto de 
Modernização do Parlamento Brasileiro: Um Estudo de Casos Múltiplos. 2015. 
Dissertação (Mestrado em Análise de Políticas Públicas) – Orientador: 
Fernando de Souza Coelho – Escola de Artes, Ciências e Humanidades, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015, 218f. 

 

Resumo: A modernização é um tema recorrente na literatura contemporânea, 

sobretudo das ciências sociais, e suas expressões trazem elementos de rápida 

transformação que influenciam toda a sociedade e também suas organizações. O 

presente estudo está inserido no tema da modernização das organizações, tendo como 

seu objeto de pesquisa o recorte dos Parlamentos, organizações do Poder Legislativo 

com características próprias deste Poder. Deste modo, o estudo contribui para o 

desenvolvimento do campo da administração parlamentar, área de pesquisa pouco 

desenvolvida no Brasil e que, embora guarde intrínsecas relações, se distingue dos 

Estudos Legislativos ou da Gestão de Organizações Públicas. Entre as estruturas criadas 
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para a modernização dos Parlamentos, estão as Escolas do Legislativo, espaços de 

capacitação e treinamento que emergiram a partir da década de 90 para qualificar o 

corpo administrativo que se atribuiu às Casas em função dos preceitos da Constituição 

de 1988. Neste sentido, a presente investigação procura responder ao seguinte 

problema de pesquisa: Como foram criadas e se desenvolveram as Escolas do Legislativo 

no Parlamento brasileiro? Tendo, como objetivo, explicar o surgimento das Escolas do 

Legislativo no contexto histórico da modernização do Parlamento. Para isso, 

desenvolve-se uma pesquisa exploratória de estudo de casos múltiplos com as três 

primeiras organizações legislativas que criaram suas Escolas: a Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A relevância destas Escolas, 

para além de seu pioneirismo, está no fato de constituírem modelos para a referência 

de outras Casas legislativas que passaram a implementar também suas próprias Escolas. 

O estudo de casos é adotado em seu tipo histórico-organizacional, utilizando-se de 

documentos, discursos parlamentares, bibliografia e entrevistas narrativas para a coleta 

de dados dos casos estudados. Os dados emergidos do campo são organizados e 

analisados em duas perspectivas. Na perspectiva vertical, cada caso é analisado 

isoladamente para a construção do contexto histórico de criação e desenvolvimento das 

Escolas. Na perspectiva horizontal, quatro questões essenciais emergem da pesquisa e 

são discutidas nos três casos e com base na revisão teórica realizada. O resultado da 

pesquisa é um quadro analítico que apresenta os elementos de criação de cada uma das 

Escolas e suas posições em relação às questões transversais discutidas. Por fim, realiza-

se uma síntese do trabalho desenvolvido, uma discussão das principais limitações da 

pesquisa e uma indicação de agenda de pesquisa com outras questões que devem ser 

exploradas no campo da administração parlamentar. 

RODRIGUES, Denis Alves. A nova agenda da gestão pública brasileira: estudo de caso do 
Detran-SP. 2015. Dissertação (Mestrado em Análise Políticas Públicas) – 
Orientador: Martin Jayo – Escola de Artes, Ciências e Humanidades, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015, 121f. 

 

Resumo: A administração pública brasileira tem uma imagem muito negativa perante a 

sociedade, o que se deve, em grande medida, a um histórico de ineficiência e práticas 

patrimonialistas e clientelistas. Para enfrentar o desafio de mudar esse tipo de 
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administração pública, a corrente de pensamento denominada Nova Administração 

Pública (NAP) ou administração gerencialista, como ficou conhecida no Brasil, propõe 

novos métodos e técnicas de gestão a ela adaptados, muitos deles oriundos das práticas 

de empresas privadas. Assim, como outras experiências anteriores de reformas no 

Estado brasileiro, a NAP também ficou mais restrita ao âmbito federal, sendo poucas as 

oportunidades de estudá-la em nível subnacional (estados ou municípios), ou mesmo 

via estudos intraorganizacionais. Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa é analisar, por 

meio de um estudo de caso único, a experiência de implantação de alguns dos valores e 

práticas da Nova Administração Pública num órgão público brasileiro, de nível estadual, 

historicamente vinculado aos procedimentos típicos da burocracia tradicional. O órgão 

público pesquisado é o Departamento de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), que 

atualmente está passando por processo de reestruturação, visando mudanças em seu 

modelo de gestão. Sendo assim, ele se apresenta como um profícuo laboratório para 

entender e analisar quais são as variáveis mais relevantes para tornar tecnicamente 

viável o modelo da NAP em nível subnacional. 

STEFANI, Anita Gea Martinez. Utilização de TICs em processos participativos no Brasil sob 
a ótica de capacidades de governo. 2015. Dissertação (Mestrado em Análise de 
Políticas Públicas) – Orientador: José Carlos Vaz – Escola de Artes, Ciências e 
Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015, 182f. 

 

Resumo: A administração pública brasileira tem uma imagem muito negativa perante a 

sociedade, o que se deve, em grande medida, a um histórico de ineficiência e práticas 

patrimonialistas e clientelistas. Para enfrentar o desafio de mudar esse tipo de 

administração pública, a corrente de pensamento denominada Nova Administração 

Pública (NAP) ou administração gerencialista, como ficou conhecida no Brasil, propõe 

novos métodos e técnicas de gestão a ela adaptados, muitos deles oriundos das práticas 

de empresas privadas. Assim, como outras experiências anteriores de reformas no 

Estado brasileiro, a NAP também ficou mais restrita ao âmbito federal, sendo poucas as 

oportunidades de estudá-la em nível subnacional (estados ou municípios), ou mesmo 

via estudos intraorganizacionais. Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa é analisar, por 

meio de um estudo de caso único, a experiência de implantação de alguns dos valores e 
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práticas da Nova Administração Pública num órgão público brasileiro, de nível estadual, 

historicamente vinculado aos procedimentos típicos da burocracia tradicional. O órgão 

público pesquisado é o Departamento de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), que 

atualmente está passando por processo de reestruturação, visando mudanças em seu 

modelo de gestão. Sendo assim, ele se apresenta como um profícuo laboratório para 

entender e analisar quais são as variáveis mais relevantes para tornar tecnicamente 

viável o modelo da NAP em nível subnacional. 

BARBOSA, Liliane Araújo. Capacidades de governo em processos participativos de 
urbanização. 2016. Dissertação (Mestrado em Análise de Políticas Públicas) – 
Orientador: José Carlos Vaz – Escola de Artes, Ciências e Humanidades, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, 219f. 

 

Resumo: Nas últimas décadas, os projetos urbanos e habitacionais começaram a prever a 

participação da população nas intervenções. De acordo com as normas estabelecidas pelos 

manuais dos programas urbanos, nas instruções normativas e portarias do Ministério das 

Cidades, o trabalho social na urbanização de assentamentos precários ou favelas teve a 

incumbência de promover a autonomia, o protagonismo social e o desenvolvimento da 

população beneficiária, favorecendo, também, a sustentabilidade dos empreendimentos. 

Diante deste contexto, buscamos evidenciar quais são as capacidades de governo 

demandadas pelo processo de participação nos projetos de urbanização. A pesquisa aponta 

as capacidades políticas, técnicas, administrativas e institucionais relacionadas à participação 

dos beneficiários na construção do projeto e implementação da urbanização. Sob o viés 

teórico advindo de diversas disciplinas, a pesquisa deteve-se na metodologia de estudo de 

caso do PAC Alvarenga e Conjunto Habitacional Três Marias, para encontrar as referidas 

capacidades. A partir de um estudo de caso da esfera municipal, essa dissertação visou 

salientar as condições em que se desenvolveram a participação, de acordo com a visão dos 

atores que executam o trabalho social e dos moradores que vivenciam esse processo. Esta 

pesquisa vislumbra, sob o viés da capacidade de governo, analisar a participação da população 

e, também, aventa a possibilidade de que com o fortalecimento de algumas capacidades 

haveria uma melhor condução do processo participativo. Finalmente, concluímos, apontando 

possibilidades de pesquisas futuras a respeito do tipo de participação conduzido e a 

correlação com as capacidades de governo. 



 

138 
 

MENON, Isabela de Oliveira. Gestão Social como campo do saber no Brasil: uma análise de 
sua produção científica pela modelagem de redes sociais (2005-2015). 2016. 
168 f. Dissertação (Mestrado em Gestão de Políticas Públicas) – Orientador: 
Fernando de Souza Coelho – Escola de Artes, Ciências e Humanidades, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

Resumo: Esta dissertação debruça-se sobre o mapeamento e a construção da rede de 

produção científica do campo de Gestão Social no Brasil, visando a identificação das 

principais características predominantes no campo associadas à formação acadêmica e 

vinculação institucional, além da concentração temática e dinâmica de relacionamento dos 

pesquisadores. A partir dessa análise, foi possível verificar a evolução do campo por meio 

da rede de produção científica na última década, verificando seu desenvolvimento e suas 

peculiaridades, além de contribuir com o debate em torno da construção da identidade da 

área de pesquisa em Gestão Social. Os principais indicadores gerados são: artigos 

publicados; artigos por autor; autores por artigo; autores mais prolíficos; grau de 

aninhamento de atores; tamanho e componentes da rede social, etc. A presente pesquisa 

busca complementar os estudos bibliométricos realizados no campo da Gestão Social 

anteriormente e expandir o universo analisado para além do Encontro Nacional de 

Pesquisadores em Gestão Social (ENAPEGS), proporcionando uma visão global do que é a 

área de Gestão Social no Brasil atualmente. Para tanto, foram coletados dados dos 

principais eventos (ENAPEGS, EMAPEGS, EnANPAD, EnAPG, Colóquio Internacional sobre 

Poder Local) e periódicos (RAP, O&S, Cadernos EBAPE.BR, APGS, RIGS, NAU Social, Cadernos 

de Gestão Social (CGS), Cadernos de Gestão Pública e Cidadania) no período de 2005 a 2015. 

Projeto de pesquisa: Planejamento e Orçamento 

Pesquisadores: Jaime Crozatti e Úrsula Dias Peres  

Descrição: Pesquisa sobre o planejamento estratégico de entes subnacionais, 

envolvendo a análise de planos (PPAs, Programa de Metas, Planos Setoriais e outros) 

e Orçamentos Públicos no período recente e questões relacionadas à qualidade do 

gasto e gestão de custos e resultados. A metodologia de pesquisa leva em 

consideração como variáveis i) o grau de compliance dos Planos Plurianuais na 

estruturação dos orçamentos e execução orçamentárias; e ii) a qualidade dos 
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elementos estratégicos no que se referem a objetivos, justificativas, metas físicas e 

financeiras, e indicadores de políticas públicas e de gestão; iii) grau de transparência 

e possibilidade de controle social dos planos.  

Algumas das principais produções dos pesquisadores são: 

CROZATTI, J.; BRITO, M. F.; MORAES, V. M.; LIMA JUNIOR, A. F.; LIMA, L. N. Evolução do 
gasto e do financiamento da Educação nos municípios brasileiros de 2003 a 
2012. Cadernos de Finanças Públicas, v. 5, p. 201-220, 2014. 

 CROZATTI, J.; SILVEIRA, A. S.; PEREIRA, D. G.; FERREIRA, T. S. O custo ABC e o resultado 
econômico da escola pública como critério para avaliação de desempenho da 
gestão da educação.. Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión, v. x, 
p. 1-17, 2012. 

LIMONTI, R. M.; PERES, U. D.; CALDAS, E. Política de fundos na educação e desigualdades 
municipais no estado de São Paulo: uma análise a partir das arenas políticas de 
Lowi. Revista de Administração Pública (Impresso), v. 48, p. 389-409, 2014. 

PERES, U. D.; BUENO, S.; LEITE, C. K. S.; LIMA, R. S. de. Segurança Pública: reflexões sobre 
o financiamento de suas políticas públicas no contexto federativo brasileiro. 
Revista Brasileira de Segurança Pública, v. 8, p. 132-153, 2014. 

 

A dissertação de mestrado defendida no âmbito deste projeto foi: 

FEIJÓ, Gabriela Maria Carvalho. O modelo de financiamento para o campo cultural: uma 
análise comparativa Brasil e França. 2016. Dissertação (Mestrado em Análise de 
Políticas Públicas) – Orientadora: Ursula Dias Peres – Escola de Artes, Ciências 
e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, 176f.  

Resumo: A presente pesquisa tem por objetivo analisar a dinâmica histórica institucional 

do financiamento da cultura, no Brasil e na França, no âmbito federal e central, 

respectivamente. Dessa forma, procurou-se examinar o contexto histórico de ambos 

países, em quase 60 anos. A escolha desses países se deu devido às distintas abordagens 

ao tema. O caso francês remete à intervenção estatal e ao financiamento direto 

(orçamento público), enquanto o caso brasileiro apresenta maior ênfase no mercado 

privado e financiamento indireto, em especial o mecenato (leis de incentivo fiscal). Para 

tanto, empregou-se a teoria do Institucionalismo Histórico para entender o 

desenvolvimento do campo, analisando-se aqui a interação entre atores, interesses e 

ideias, o que nos permite identificar os acontecimentos que levaram a um gradual 
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processo de mudança institucional. A fim de complementar a análise teórica foram 

coletados dados, por meio de análise bibliográfica e documental, e pela realização de 

entrevistas, o que permitiu a interpretação e sintetização das informações, diante de 

uma análise histórica descritiva, com o intuito de compreender o atual formato de 

financiamento para o campo cultural, resultando em um estudo comparado entre Brasil 

e França. Ao longo dessa pesquisa foi possível verificar que ambos os países utilizam as 

duas formas de financiamento, adotando assim um modelo misto para a cultura. Sendo 

assim, o presente estudo tem por finalidade apontar a dinâmica histórica do 

financiamento para a cultura no Brasil e na França, buscando assim contribuir para o 

debate de financiamento das políticas culturais. 

Projeto de pesquisa: Governança e Gestão Social 

Pesquisadora: Patrícia Mendonça 

Descrição: Este projeto enfoca no estudo das relações entre Estado/Sociedade e 

modelos de governança a partir da análise de relações intersetoriais e 

interorganizacionais implicadas nas políticas públicas. Na formulação, se concentra na 

análise de espaços de participação institucionalizados- conselhos, conferências, 

comissões, orçamento participativo, entre outros- e não institucionalizados- 

movimentos sociais e outras formas de pressão e advocacy. Na implementação, enfoca 

modelos e arranjos institucionais e organizacionais presentes nas parcerias, alianças ou 

outras formas de colaboração (como por exemplo OS, OSCIPS, CEBAS e ouras 

modalidades de apoio direto ou indireto) para execução de políticas sociais e a produção 

de bens e serviços públicos. 

Algumas das principais produções da pesquisadora são: 

MENDONÇA, P.; FALCÃO, D. Novo Marco Regulatório para a realização de parcerias entre 
Estado e Organização da Sociedade Civil (OSC). Inovação ou peso do passado? 
Cadernos Gestão Pública e Cidadania, v. 21, p. 44-62, 2016. 

MENDONÇA, P.; ALVES, M. A.; NOGUEIRA, F. A. Civil society organizations and the fight 
for rights in Brazil. Development in Practice (Print), v. 26, p. 592-605, 2016. 
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Projeto de pesquisa: Pessoas, Organizações e Sociedade 

Pesquisadora: Andrea Leite Rodrigues 

Descrição: Este projeto tem por objetivo gerar conhecimento sobre a vida humana nas 

organizações do Estado e da sociedade civil. Envolve temas do comportamento 

organizacional – liderança, motivação, cultura organizacional, comprometimento, 

sentidos do trabalho – e da gestão de pessoas – práticas de seleção, desenvolvimento, 

treinamento, remuneração e avaliação de recursos humanos nas organizações públicas, 

paraestatais e sem fins lucrativos. Envolve metodologia quantitativa e qualitativa, uma 

vez que pretende uma abordagem multiparadigmática, que considere as pessoas para 

além das questões normativas legais que regem a gestão nas organizações. 

Algumas das principais produções da pesquisadora são: 

RODRIGUES, A. L. Os Negócios e a Gestão Social. RAE - Revista de Administração de 
Empresas, v. 55, p. 475, 2015. 

RODRIGUES, A. L. Responsabilidade Social. In: BOULLOSA, Rosana de Freitas. (Org.). 
Dicionário para a Formação em Gestão Social. 1 ed. Salvador/BA: CIAGS/UFBA, 
2014, p. 162-164. Disponível em: <http://issuu.com/carlosvilmar/docs/e-
book_dicionario_de_verbetes>. 

RODRIGUES, A. L.; BARRICHELLO, A.; Estelle Monique Morin. Os sentidos do trabalho para 
profissionais de enfermagem: um estudo multimétodos. RAE - Revista de 
Administração de Empresas, v. 56, p. 192-208, 2016. 

 

A dissertação de mestrado defendida no âmbito deste projeto foi: 

OLIVEIRA, Solange Guedes. Modernização no serviço público e cultura organizacional: um 
estudo de caso na Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. 2016. 
Dissertação (Mestrado) – Orientadora: Andrea Leite Rodrigues – Escola de Artes, 
Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, 203f. 

Resumo: Trata-se de pesquisa qualitativa cujos objetivos são conhecer elementos da 

cultura organizacional presentes na administração central da Secretaria de Estado 

da Educação de São Paulo (SEE) e analisar as mudanças implementadas a partir de 

2011 neste órgão da administração direta do Poder Executivo, com mais de 80 anos 

de existência. O problema de pesquisa deste estudo é reconhecer aspectos da 
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cultura corporativa da SEE que facilitam ou dificultam a implementação de mudanças 

na organização. A metodologia da pesquisa se caracterizar como um estudo de caso 

e se constitui de entrevistas, com roteiro semiestruturado, observação participante 

e exame de documentos oficiais. Os resultados mostram que a SEE precisa melhorar 

a sua Gestão de Pessoas, de modo a atrair e manter quadros qualificados. Outras 

medidas são qualificar e profissionalizar a burocracia. Além disso, os gestores 

precisam melhorar seus canais de comunicação para garantir maior participação da 

sociedade e dos trabalhadores na tomada de decisão e implementação da política 

pública educacional. 
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