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APRESENTAÇÃO  

 

O Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas consolida uma trajetória 

iniciada em 2013, em que fortalece suas linhas de pesquisa e projetos. Ao final do ano de 

2018 há 42 alunos titulados no programa, e os II e III Colóquios de Estudos em Gestão de 

Políticas Públicas refletem alguns dos principais debates tem o prazer de apresentar. 

O II Colóquio de Estudos em Gestão de Políticas Públicas, realizado em 29 de setembro de 

2016 na EACH/USP, reflete parte das pesquisas desenvolvidas pelos docentes da Linha de 

Pesquisa: Estado, Administração Pública e Gestão Social. A mesa “Dimensões 

Intraorganizacionais no Setor Público: Planejamento Governamental, Inovação na 

Administração Municipal e Gestão de Pessoas”, da qual participaram os docentes do 

programa Andrea Leite Rodrigues e Fernando Coelho, e o convidado da FEI, Edson Sadao, 

relacionam debates sobre planejamento governamental, comportamento organizacional e 

gestão de pessoas, especialmente no contexto do municipalismo brasileiro, refletindo 

resultados de pesquisas e orientações no âmbito do projeto de pesquisa  ‘Gestão Pública no 

Brasil Contemporâneo’ e do projeto de pesquisa ‘Pessoas, Organizações e Sociedade’. 

Já a segunda mesa, Parcerias entre Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e o Estado para 

a Provisão de Políticas Públicas, traz os docentes do programa José Veríssimo Romão Neto 

e Patricia Mendonça, além da convidada Aline Souza da FGV Direito SP, para debaterem a 

importâncias das OSCs- organizações da Sociedade Civil- na atuação conjunta com o 

Estado em diferentes momentos do ciclo das políticas públicas.  

O III Colóquio de Estudos em Gestão de Políticas Públicas, realizado em 20 de outubro de 

2017 na EACH/USP, tem a mesma proposta de dar luz ás pesquisas e produções realizadas 

no âmbito do programa, mas num formato diferente, privilegiando o debate 

interinstitucional com os programas da UNIFESP e da EAESP/ FGV, bem como a inserção 

social através de convites realizados a profissionais e representantes do poder público. A 

primeira mesa Planejamento, Gestão Pública e Qualidade do Gasto Público: Desafios e 

Experiências reflete debates realizados na Linha de Pesquisa Estado, Administração Pública 

e Gestão Social, no âmbito do projeto de pesquisa ‘Planejamento e Orçamento’. Os 

professores do programa Jaime Crozatti e Ana Carla Bliacheriene, debatem com Ricardo 
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Bueno da UNIFESP e com o gestor público Alexandre Guerra que estava então na Prefeitura 

de Osasco.  

As outras mesas refletem debates realizados na Linha de Pesquisa Sociedade, Instituições e 

Políticas Públicas.  A mesa ‘Políticas Urbanas: possibilidades e Desafios na Atualidade 

Brasileira’, contou com a docente do programa Ursula Peres, além de Eduardo Marques da 

FFLCH-USP e de João Whitaker da FAU-USP, e se articulam com os debates realizados no 

âmbito do projeto de pesquisa Análise de Políticas Públicas no contexto Federativo. 

Já a última mesa, ‘Tecnologia, dados abertos e aprofundamento da democracia: reflexões e 

experiências’, contou com a participação de Maria Alexandra Cunha  e Ana Luiza Aranha da 

EAESP-FGV, Luciana Massaro Onusic da UNIFESP, e das gestoras públicas Dulce Helena 

Cazzuni,  na ocasião na Prefeitura de Osasco, e Fernanda Campagnucci então da Prefeitura 

de SP, esta mesa se relaciona com as orientações e produções acadêmicas realizadas no 

projeto de pesquisa do programa de GPP intitulado ‘ Transparência governamental, acesso 

à informação e monitoramento das políticas públicas’. 

Já na terceira parte desta publicação, apresentamos os principais resultados das pesquisas 

produzidas no âmbito do Programa entre 2013 e 2017, com destaque para a produção dos 

discentes e suas dissertações. 

 

 

Patricia Maria Emerenciano de Mendonça 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

em Gestão de Políticas Públicas da EACH / USP 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

Sumário 

Parte I – Debates do II Colóquio de Gestão Políticas Públicas ....................................... 6 

Abertura do Colóquio ............................................................................................ 8 

Mesa 1 – Dimensões Intraorganizacionais no Setor Público: Planejamento 

Governamental, Inovação na Administração Municipal e Gestão de Pessoas ............ 10 

Abertura ........................................................................................................................11 

Inovação em Pequenos Municípios no Brasil .................................................................13 

Gestão de Pessoas no Setor Público ............................................................................. 23 

Mesa 2 – Parcerias entre Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e o Estado para a 

Provisão de Políticas Públicas ............................................................................... 35 

Abertura ....................................................................................................................... 36 

As Relações Estado-OSCs ............................................................................................. 37 

Agenda do Marco Regulatório da Sociedade Civil ........................................................ 44 

Ideias sobre a Institucionalização dos Processos de Governança das Políticas Culturais 

no Brasil e Inglaterra ..................................................................................................... 52 

Biografia dos Participantes .................................................................................. 66 

Parte II – Debates do III Colóquio de Gestão de Políticas Públicas ............................... 71 

Abertura do Colóquio ........................................................................................... 71 

Mesa 1 - Planejamento, Gestão Pública e Qualidade do Gasto Público:  Desafios  e  

Experiências ........................................................................................................ 72 

Abertura ........................................................................................................................ 73 

Planejamento e Orçamento Municipal: O Caso da Secretaria de Planejamento e Gestão 

de Osasco-SP ............................................................................................................... 74 

Análise da Produção Bibliográfica Sobre Qualidade do Gasto Público ......................... 81 

Planejamento Governamental e Judicialização das Políticas Públicas .......................... 87 



5 
 

Mesa 2 – Políticas Urbanas: possibilidades e Desafios na Atualidade Brasileira ......... 95 

Abertura ....................................................................................................................... 96 

Políticas do Urbano: a Agenda de Pesquisa Brasileira .................................................. 97 

Política Urbana e Disputa pelo Espaço Urbano ........................................................... 106 

Mesa 3 – Tecnologia, dados abertos e aprofundamento da democracia: reflexões e 

experiências ...................................................................................................... 116 

Abertura ...................................................................................................................... 117 

Dados Abertos e Transparência ................................................................................... 118 

Resultados da pesquisa “Democracia Digital” ............................................................ 120 

Agenda do Marco Regulatório da Sociedade Civil ...................................................... 125 

Dados Abertos e Transparência: a Experiência do Pátio Digital em São Paulo ............ 132 

Resultados da Pesquisa “São Paulo: a corrupção mora ao lado?” ................................ 137 

Biografia dos participantes ................................................................................. 142 

Parte III – Memorial de Pesquisa do Programa de Mestrado em Gestão de Políticas 

Públicas 2013 – 2017 .............................................................................................. 149 

Sociedade, Instituições e Políticas Públicas .......................................................... 151 

Projeto de pesquisa: Transparência governamental, acesso à informação e 

monitoramento das políticas públicas ........................................................................ 152 

Projeto de pesquisa: Análise de políticas sociais em contexto federativo ................... 160 

Projeto de pesquisa: Políticas Públicas, Desenvolvimento e Governança: um estudo 

sobre a formação profissional no Brasil ....................................................................... 170 

Estado, Administração Pública e Gestão Social .................................................... 174 

Projeto de pesquisa: Gestão Pública no Brasil Contemporâneo .................................. 175 

Projeto de pesquisa: Planejamento e Orçamento ...................................................... 190 

Projeto de pesquisa: Governança e Gestão Social ...................................................... 196 

Projeto de pesquisa: Pessoas, Organizações e Sociedade .......................................... 200 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte I – Debates do II Colóquio de 

Gestão Políticas Públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

O II Colóquio de Estudos em Gestão de Políticas Públicas foi realizado em 29 de setembro 

de 2016, 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 desta 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. 

Infelizmente, as mesas 3 e 4 também não foram transcritas, pois o áudio da gravação das 

apresentações foi corrompido, impossibilitando o entendimento das falas.  
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Abertura do Colóquio 

Cecília Olivieri  

 

Bom dia a todos. Bom dia a quem está no assistindo pelo IPTV, sejam todos muito bem-

vindos aqui à EACH. Meu nome é Cecília Olivieri, eu sou a Coordenadora do Programa de 

mestrado em Gestão de Políticas Públicas, e em nome do Programa, de todos os nossos 

alunos e de nossos professores, eu dou as boas vindas e tenho a honra de iniciar os debates 

do nosso II Colóquio de Gestão de Políticas Públicas.  

A gente fez o primeiro ano passado, em breve vai sair a publicação por meio digital de todos 

os debates que a gente teve no I Colóquio do ano passado. A gente pretende fazer a mesma 

coisa com esse segundo também para aumentar a disponibilidade dos debates, que foram 

muito interessantes e esse ano vão ser mais ainda.  

Nessa primeira mesa, a gente vai discutir “Dimensões Intraorganizacionais do Setor 

Público: Planejamento Governamental, Inovação na Administração Municipal e Gestão de 

Pessoas”. Temos como convidado externo o Prof. Edson Sadao, professor da FEI e nosso 

colega da pós-graduação, e uma vez organizado pelo Prof. Fernando Coelho e pela Profa. 

Andrea Leite, os dois professores do nosso Programa.  

Professor Edson Sadao vai apresentar o tema “Inovação em Pequenos Municípios no 

Brasil”. É um prazer recebê-lo. Na segunda parte da manhã nós teremos a mesa sobre 

“Parcerias entre Organizações da Sociedade Civil e Estado para Produção de Políticas 

Públicas”, uma mesa organizada pela Profa. Patrícia Mendonça, nossa professora aqui do 

mestrado, e na parte da tarde mais duas mesas, uma mesa sobre “Financiamento Público 

das Políticas Sociais: Histórico e Desafios em Tempos de Ajuste Fiscal”, coordenado pela 

Professora Úrsula Peres, também docente aqui do mestrado e também com convidados 

externos, todas as mesas têm convidados externos, e a quarta e última mesa da segunda 

parte da tarde sobre “As Políticas Públicas em Tempos de Incerteza e Reconfiguração da 

Arena Política”, coordenado pelo Professor José Carlos Vaz.  
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Antes de passar a palavra para a primeira mesa que abre os trabalhos, eu gostaria de 

agradecer muito a Comissão Organizadora formada pelos alunos do nosso mestrado e pelos 

professores, agradecer à EACH pela organização e aos professores que formaram as mesas 

e estão coordenando cada uma das nossas mesas. Então, para dar início aos nossos 

debates, que é o que interessa, passo a palavra ao Prof. Fernando Coelho, para dar início aos 

trabalhos. Muito obrigada. 
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Mesa 1 – Dimensões Intraorganizacionais no Setor Público: Planejamento 

Governamental, Inovação na Administração Municipal e Gestão de Pessoas 

 

Debatedores 

Profa. Dra. Andrea Leite Rodrigues (EACH/USP) 

Prof. Dr. Edson Sadao (FEI) 

Moderação: Prof. Dr. Fernando de Souza Coelho (EACH/USP) 

 

 

Imagem 1: Da esquerda para a direita: Prof. Dr. Edson Sadao, Prof. Dr. Fernando Coelho e Prof.ª Dr.ª Andrea 

Leite Rodrigues 
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Abertura 

Fernando Coelho 

 

Muito bem, bom dia a todos e a todas. Quero parabenizar a Comissão Organizadora do II 

Colóquio, agradecer a nossa Coordenadora, Professora Cecília, por essa abertura e vamos 

para a nossa primeira mesa. Nesta mesa o nosso objetivo é discutir as dimensões 

intraorganizacionais na Administração Pública. Lembrando que, quando surge a 

administração pública como uma disciplina, uma área do conhecimento, no final do século 

XIX e início do século XX, o foco inicialmente eram as organizações públicas, até porque a 

abordagem era de sistema fechado. Então se desenvolveu, a partir do início do século XX, 

todas as áreas relacionadas às funções gerenciais e áreas funcionais relativas às 

organizações públicas.  

Pós Segunda Guerra Mundial, sobretudo no Brasil, e com o crescimento da área de Políticas 

Públicas, houve uma secundarização da área de organizações públicas, e sobretudo no 

Brasil pós redemocratização, como o debate de gestão ficou muito no nível macroestrutural 

do Estado e também com o desdobramento dos direitos sociais nas políticas públicas, o 

foco nas organizações públicas diminuiu. Então essa é uma agenda de pesquisa que, no caso 

brasileiro, necessita ser recuperada. Quando nós observamos os diversos Programas de 

Pós-graduação, que não são muitos em Gestão e Administração Pública, no Brasil, nós 

observamos que esta área de organizações públicas, ou é uma área relativamente 

desvalorizada, ou uma área pouco cuidada. Então, qual é a nossa proposta nesta primeira 

mesa? É apresentar alguns trabalhos que guardam relação com a dimensão 

intraorganizacional.  

Então, nessa mesa nós temos como nosso convidado externo o Prof. Edson Sadao, que foi 

contemporâneo nosso no mestrado e no doutorado em Administração Pública na Fundação 

Getúlio Vargas, colega de muitos professores deste programa e que sempre trabalhou a 

partir de um enfoque organizacional e vai trabalhar aqui alguns desdobramentos da sua 

tese de doutorado, guardada a relação com a inovação nos pequenos municípios brasileiros. 

Na sequência, eu vou passar a palavra para a Profa. Andrea, que é professora do nosso 

programa e trabalha numa interface entre comportamento organizacional e gestão de 

pessoas, tendo como objeto as organizações públicas estatais e não estatais. Ela também 
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vai fazer uma apresentação. E eu finalizo fazendo uma apresentação de um projeto que a 

gente vem trabalhando no CNPq, entre USP e UNESP, sobre planejamento governamental 

em nível municipal. De imediato, eu vou passar a palavra ao Prof. Edson Sadao, a quem 

agradecemos pelo aceite do nosso convite. Muito obrigado. 
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Inovação em Pequenos Municípios no Brasil 

Edson Sadao 

 

Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu queria fazer um agradecimento à EACH, 

ao Prof. Fernando Coelho, à Cecília Olivieri, a Andrea e demais professores. Somos 

contemporâneos de formação no mestrado e doutorado. Realmente é um prazer estar aqui 

com vocês para tentar contribuir com aquilo que nós tivemos como esforço no programa de 

doutorado e eu vou deixar um espaço no final para quem tiver dúvidas.  

Eu procurei separar da minha tese alguns elementos que possam, pelo menos, ajudar o 

debate e para a gente poder compreender melhor. Mas eu queria, antes de iniciar, dizer 

como surgiu a minha tese de doutorado. Eu entrei no Programa de Doutorado em 

Administração Pública e Governo, eu fiz mestrado também em Administração Pública e 

Governo e estudei o fenômeno das ONGs, da tecnologia, da eficiência e da eficácia das 

ações das ONGs. Eu estava muito interessado pelos movimentos sociais e pelas 

organizações da sociedade civil e com o tempo fui migrando para governo... concepção 

sobre política pública.   

Entretanto, quando eu entrei no programa eu não tinha um problema de tese claro e aí eu 

fui entrando em desespero, como qualquer mestrando e doutorando. "Preciso definir algo, 

e esse algo tem que contribuir e ser inédito”. E aí o desespero bate, bate. Mas quero 

confessar a vocês que este sentimento eu tenho certeza que não foi só meu e será talvez de 

algum de vocês, portanto, fiquem tranquilos que uma hora acontece, desde que você tenha 

empenho. E a ideia da tese… são dois elementos que geraram a tese, uma absolutamente, 

aparentemente não técnica.  

Eu fui ao cinema, uma coisa rara para quem faz mestrado e doutorado, “não vou ao cinema, 

eu não saio mais, eu não existo” Só que eu fui ver o filme "Paixão de Cristo" e eu saí do 

cinema muito menos interessado na mensagem em si, mas muito mais em saber "Nossa, 

mas quantos filmes sobre Jesus Cristo já foram feitos?" Inúmeros. Então por que que 

sempre são feitos? Porque cada filme tem um enfoque diferente. Então, primeiro elemento 

da minha tese de doutorado. Para você fazer uma coisa nova, inovadora e que contribua 

não necessariamente tem que ser uma coisa inexistente. Você pode fazer uma coisa 

existente com enfoque diferente.   
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E a segunda coisa, é que quando eu fui ao município eu já era administrador, me formei, me 

graduei em Administração Pública. Tinha trabalhado com projetos, com governos, feito 

consultorias e estudado, tinha aberto uma consultoria na GV com foco no setor público... só 

que eu fui ao município, já era já tinha mestrado, já estava no doutorado, no início 

doutorado e me deparei com gestores cuja prática simplesmente eu não entendia. Só que o 

município fez uma mudança radical e eu disse: “Mas tudo o que eu estudei e tudo o que eu 

vivenciei não explica o que aconteceu neste município”. Então, ao retornar à GV e falando 

com o Professor Peter Spink, meu orientador: "Professor, eu não sei o que aconteceu. Eu 

me deparei com uma situação extremamente diferente e eu não consigo explicar". Aí ele 

disse: "Bom, talvez aí esteja a sua tese de doutorado".  E realmente estava. 

E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Foi uma questão aparentemente sem uma 

explicação, mas tem teoricamente, inclusive. Porque na verdade, uma coisa que é bastante 

frequente entre mestrandos e doutorandos, é você estar tão imbuído com o seu tema que 

tudo parece que tem a ver com ele. Até uma placa no metrô, uma pichação, uma frase de 

um colega, até uma postagem no Facebook, tudo parece que tem a ver. Às vezes você está 

tão imbuído, que isso acontece. Agora, o outro é você se deparar com situações em que 

você não tem uma explicação para aquilo. Foi isso o que aconteceu no meu caso.  

Então, o município de Piraí teve um problema… desculpe, um pouco fora de contexto, mas 

assim, o município de Piraí dependia muito da companhia Light de energia elétrica, porque 

o município tem muito potencial hídrico, e o que aconteceu na verdade foi que a Light foi 

privatizada no governo Fernando Henrique Cardoso. Quarenta por cento (40%) da mão-de-

obra ativa do município de Piraí, que fica distante 90 km do Rio de Janeiro capital, 

simplesmente se viu desempregada. Então houve o caos, muito forte, porque simplesmente 

não havia mais emprego e na região não havia outra alternativa a não ser trabalhar na Light. 

E aí o Prefeito daquela época foi ao contato do Presidente da Light de então, e a resposta 

do presidente da Light foi: "Nós não somos entidade de caridade". 

E era um município, muito parecido com os outros de pequeno porte… na verdade, até isso 

na minha tese eu estou discutindo, o que é um município de pequeno porte, da dificuldade. 

Aliás não havia e não há uma definição clara do que é um município de pequeno porte, eu 

acabei demonstrando na tese. Em princípio, são municípios de até 20 mil habitantes, mas aí 

eu mostrei, pela definição do IBGE, que poderia ser considerado pelo menos até 30 mil, e 

tem autores que consideram até 50 mil.  
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Entretanto, são municípios pequenos que são 80% dos Municípios brasileiros e não havia 

até então uma tese que tinha se debruçado sobre pequenos municípios. E aí o que 

aconteceu… na verdade, houve uma movimentação, de cunho político, que era de jovens 

interessados em resgatar o município, mas se depararam com o que? Ao mesmo tempo um 

município pacato, com uma dinâmica muito própria de pequeno município, tudo muito 

tranquilo. Por outro lado, uma política muito tradicional, baseada em grupos de poder que 

se seguiam sucedendo na prefeitura. Nada espetacular.  Mas esse grupo falou: “Peraí, a 

gente não quer dessa maneira, a gente quer mudar” e foi todo um trabalho que está 

contado lá na minha tese e que eu não vou entrar em detalhes aqui não. E nesse município o 

que eu reparei e fiquei bastante impressionado, foi com o trabalho com a vocação local e 

com a inclusão digital nesse município, considerado o melhor programa de inclusão digital 

do Brasil. E é considerada uma das representantes bottom up. Você fazer uma ação muito 

bem realizada em um pequeno espaço e isso acabar influenciando políticas acima.  

Bom, o estudo que eu fiz foi então desenvolvido em três fases, sendo que a primeira foi 

aquilo que eu acabei mencionando. Eu visitei o município, no contexto de uma pesquisa de 

campo, no qual eu me deparei com uma situação que eu não consegui entender e aí eu 

comecei a resgatar a literatura, "pera aí, o que está acontecendo aqui?". Depois eu avancei e 

comecei já a perceber que pequenos municípios seria uma oportunidade para a geração da 

tese e dentro do banco de dados, que foi formulado lá na Fundação Getúlio Vargas, eu 

localizei 34 casos, 34 municípios de pequeno porte com situação semelhante à de Piraí, e aí 

eu fiz uma análise. E finalmente desenvolvi quatro casos, estudos em profundidade, em 

quatro municípios, um deles Laranjal Paulista, com o projeto Creche Noturna; a outra de 

inclusão digital e desenvolvimento local em Piraí; desenvolvimento agroambiental em 

Almadina, na Bahia, região sul da Bahia; e manejo de samambaia silvestre em Ilha 

Comprida. Foram 4 estudos de caso em profundidade.  

Bom, aqui é só para vocês terem uma ideia, dos 34 casos, evidentemente, não vai dar tempo 

de falar e não é minha intenção, mas é para vocês verem a riqueza daquilo que eu pude 

tomar contato, desde a área de saúde, a partir do ano de 1996, município de Joaíma, em 

Minas. Tem um caso muito famoso também, em Icapuí, de ensino, que é extremamente 

estudado, vai ser também de pequeno município. Você tem Tupandi, esse caso de Tupandi 

de desenvolvimento agropecuário, também bastante emblemático. Era um município que 

estava entre os piores do estado do Rio Grande do Sul e depois ficou entre os três primeiros 
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do estado, e foi baseado muito no diálogo de diferentes atores, é um caso bem 

emblemático, bem interessante. Outros, Projeto Jaburu que trabalha com minorias, e assim 

vai. Nós percebemos que tem projetos no Nordeste, projetos na região sul, sudeste, enfim, 

projetos na área de saúde, testes em educação. Então, você tem uma diversidade de 

iniciativas.  

Continuando, eu tenho uma lista, essa lista tem na minha tese, inclusive tem não só a lista, 

mas tem o resumo de todos esses projetos. Se vocês tiverem interesse convido que vocês 

vejam a descrição desses projetos, porque cada um desses projetos gerou um relatório de 

vinte, trinta páginas e eu acabei reduzindo a uma página, uma página e meia cada um 

desses projetos, para facilitar o acesso à informação. Continuando essa lista, essa lista vai se 

encerrar em 2005, quando se encerra o ciclo de premiação do Programa de Gestão Pública e 

Cidadania e da mesma maneira que os demais projetos, veja que você tem projetos da 

Paraíba, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Maranhão, e projetos de desenvolvimento local, 

participação de minorias, criança e adolescente, e assim vai. São projetos que cobrem 

inúmeras áreas da gestão pública, todas elas vinculadas à uma prefeitura e todos os 

projetos inovadores, ou seja, com um resultado substancialmente diferente e melhor do que 

os anteriores. 

Bom, aqui é o resumo, o que eu queria só mencionar aqui é que os projetos de pequenos 

municípios que eu analisei, a maior parte, um pouco mais de 1/4 dos casos é de 

desenvolvimento regional e local. Essa é uma preocupação que tem em municípios 

pequenos com pouco, baixo dinamismo econômico, então essa foi uma preocupação que 

foi destacada. Mas eu encontrei casos de educação, com bom destaque, saúde.... Se nós 

somarmos desenvolvimento econômico com social já o desenvolvimento regional, você vai 

perceber que 35% dos casos tem essa preocupação econômica. Mas também tem até casos, 

bastante dispersos, de minorias, poluição, questão do patrimônio cultural, artístico no 

pequeno município e é o caso de Cabaceiras da Paraíba, bem interessante o caso de 

Cabaceiras, saneamento e assim vai. São temáticas bastante distintas, mas todas elas com 

a característica de ser em pequeno município, que em geral é visto como alguém que não 

consegue fazer nada, que não tem capacidade gerencial, nem financeira, quando na 

verdade, não é tão simples assim. Porque isso gerou nas pessoas o seguinte: “Mas isso que 

você estudou, existe? ”. Essa foi uma das perguntas que eu mais ouvi.  
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Para poder contribuir para o debate e para não me estender muito, eu queria fazer um 

comentário dos quatro que eu estudei em profundidade. O primeiro caso, é esse caso da 

Creche Noturna em Laranjal Paulista, eu vou sintetizar para vocês, é o seguinte: é um dos 

casos que mais gerou polêmica lá na FGV, entre os pesquisadores. Por que? Porque a 

atividade de catar frangos, é uma atividade semiescrava, de semiescravidão. Feito por 

quem? Por mulheres negras, em geral mães solteiras e que a gerações, a mais de 100 anos, 

fazem a atividade de catar frango. São mulheres fortes, mãos grossas, braços 

machucados… 

Curiosamente, havia uma Secretária de Assistência Social que no Dia Internacional da 

Mulher, ela numa palestra: “Olha... a importância da mobilização das mulheres… a data é 

simbólica… e eu gostaria que vocês tivessem mais voz e falassem as suas demandas”. Aí ela 

terminou de falar e houve um silêncio sepulcral. E aquilo foi de um incômodo enorme. Por 

que? Porque esse incômodo se dava em função de que aquelas mulheres nunca tiveram voz, 

nunca puderam falar. E a atividade de catar frangos era feita de madrugada, e aí teve 

crianças, elas não tinham com quem deixar essas crianças. Ao não ter com quem deixar 

essas crianças, elas tinham que, enfim, se virar. Qual foi o embate? O embate foi, ou 

fechamos os olhos, como há mais de cem anos fazemos, como se essas mulheres não 

existissem, esse problema não é nosso, ou a gente enfrenta essa situação e tenta dar a essas 

mulheres mais dignidade na sua existência. E o que acabou prevalecendo foi vamos tentar 

fazer alguma coisa, mas o embate foi esse. Ao oferecer esse serviço de creche noturna - que 

não é uma definição de política pública correta, o “abrigo de curta duração” seria o nome 

mais adequado, houve o reconhecimento desta atividade e alguns continuaram contra a 

iniciativa.  

Até que eu pude visitar e conhecer essa iniciativa, muito interessante. Só queria fazer um 

relato de com quantas entrevistas eu pude falar, falei com as 10 catadoras de frango. E uma 

delas, eu estava numa kombi, eu fiquei uma semana fazendo visitadas, acompanhando o 

trabalho delas e eu perguntei para essa mulher: “O que que você não faz, ou o que você 

adoraria fazer da sua vida?”. E essa mulher disse: “Posso falar a verdade?”. Falei “deve”. 

“Moço, faz 5 anos que eu não como chocolate”. Então eu: “Posso comprar um chocolate pra 

você?”. Eu comprei uma barra de chocolate para ela e aquilo para ela foi o máximo. Então 

era uma atividade insalubre, mal tinha água pra tomar, muitos morriam trabalhando nas 
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granjas, houve então essa solução de uma creche noturna. Bom, como já avisaram que eu 

tenho pouco tempo, a gente vai falar dos demais casos.  

O segundo caso que eu estudei foi o caso de Piraí, mas como eu já falei, é um caso 

impressionante. Aliás, o que eu queria falar, eu vinha com uma cabeça lá da GV de que a 

política deveria ser focalizada, deveria focada num público mais carente, mais pobre, menor 

DH, e quando eu cheguei neste município de Piraí eu falei: “Para que público é voltado o 

programa de inclusão digital?”. “Para todos.”. E eu falei “Como para todos?”. Aí eu falei, 

“Por que não pode ser pra todos?”. Veja como a gente é moldado a pensar de uma forma 

quando na verdade nem sempre. E eu falei: “O que que eles fazem com a inclusão de 

digital? Currículo? Mercado?”. Aí a pessoa do Prefeito devolveu e falou: “O que você faz com 

a internet? Você lê notícias?”. “Sim”. “Você vê entretenimento?”. “Sim”. “Você se 

comunica?”. “Sim”. “É isso que eles fazem”. Cara acorda. É interessante, você fica muito 

bitolado nas leituras e acha que política pública... não é? E ali eles fizeram um programa de 

inclusão digital para todos e também o desenvolvimento local foi muito, muito 

interessante, e nas perguntas eu vou abrir um espaço se vocês quiserem saber um pouco 

mais. 

O próximo caso, é o caso de manejo integrado da bacia do rio Almada, em Almadina, na 

Bahia. Foi um dos casos mais interessantes, trabalho de campo mais difícil. Profa. Andrea 

que trabalha com metodologia quali. Ali as pessoas tinham medo de serem mortas, e um 

dos meus entrevistados tinha 3 seguranças até chegar a essa pessoa. E eles checavam quem 

eu era e qual era meu interesse, se eu estava armado. E vejam que a minha cara de baiano 

não engana. Mas ele: “Alguém te importou lá do Japão e veio aqui me matar com uma 

faca”. Juro! Ele falou: “Eu morro de medo de ser morto”. Isso porque eu tinha avisado que 

iria lá e era de São Paulo. E lá é o seguinte, eu fui falar com algumas pessoas e elas: “Você 

falou com quem?”. “Ah eu falei com fulano”. “Ah tá bom… então eu falo com você”. O 

esquema do coronelismo pesadíssimo, ameaça de morte. Forte. Agora o que é interessante 

nesse caso, foi o caso que foi contrassensual na minha tese. Por que? Porque era um projeto 

extremamente bem formulado, era um projeto perfeito no papel. Chegando lá deu tudo 

errado. Em síntese, o caso trabalhava a agricultura diversificada, criação de associações 

produtivas, educação ambiental, trabalhava a questão da vocação local para o cacau 

cabruca, que era feito pelos moradores locais. Era um projeto que se você lesse era 

maravilhoso, daria como um caso, num curso de Gestão Pública, como um caso de sucesso, 
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tamanha a perfeição do projeto. Metas claras, projeções. Entretanto, indo lá o projeto 

simplesmente não existiu e simplesmente porque partiu de cima para baixo, de um grupo 

de sábios, entre eles professores e pesquisadores, e a população local simplesmente foi 

ignorada, sequer foi consultada, etc. 

E o último projeto que eu quero trazer pra vocês é da extração de samambaia silvestre em 

Ilha Comprida, que a região de Ilha Comprida é uma região pobre do estado de São Paulo e 

uma região que sofreu uma mudança em função da legislação ambiental. E a samambaia 

silvestre é aquela samambaia que vem nos arranjos de flores e os moradores locais eles 

eram extratores. Só que com a nova legislação ambiental, eles se tornaram bandidos da 

noite para o dia. A curiosidade que eu queria também comentar com vocês desse caso, é 

que os extratores que eram pessoas analfabetas e semianalfabetas sabiam que não faziam 

mal à natureza, portanto não se viam como bandidos, mas eram caçados pelo Ibama como 

bandidos. Então eles tentavam exercer a profissão como bandidos. Então essa situação era 

muito insustentável.  

O fato é que o vice-prefeito do município de Ilha Comprida era ex-extrator de samambaia e 

tentou convidar universidades de São Paulo para fazer um estudo da extração da 

samambaia silvestre, para tentar mostrar que o que se estava fazendo não era prejudicial à 

natureza. Nenhuma universidade pública de São Paulo aceitou. Nem USP, nem Unicamp, 

nem Unesp. Nenhuma. Mas a Universidade Federal de Santa Catarina mandou um grupo de 

pesquisadores, botânicos, gestores, e fizeram uma análise durante 6 meses da atividade de 

extração da samambaia silvestre, com todos os testes cientificamente controlados e se 

provou que o que os extratores faziam não só não atrapalhavam, como ajudavam a 

natureza. E com essa comprovação científica, os órgãos estadual, federal e, evidentemente 

municipal, de onde partiu, fizeram um acordo em que a atividade de extração de 

samambaia silvestre não era ruim.  

Surgiu localmente, depois ele articulou com diferentes organizações de diferentes níveis, 

estadual e também federal em função disso. E a atividade de extração de samambaia 

silvestre não era mais ilegal, verdade pelo contrário, era uma atividade necessária para o 

meio do ecossistema local. Outra coisa também, só para fechar esse caso, é que a profissão 

de extrator de samambaia silvestre foi considerada oficializada. Até então, não existia, 

então vocês possam imaginar uma pessoa que faz uma atividade, o órgão trabalhista 

simplesmente não reconhece, como isso pode ser. A partir do momento que houve um 
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reconhecimento disso, houve um salto. Então, é um caso interessante de município de 

pequeno porte que conseguiu uma inovação em função da sua ação.  

Como considerações finais, queria dizer para vocês que conhecer a realidade de pequenos 

municípios é realmente uma atividade de entender a diversidade local, entender diferentes 

gestões, diferentes demandas, a diversidade mesmo do nosso país. A linha de pesquisa em 

pequenos municípios brasileiros me parece bastante importante, dada as particularidades, 

potencialidades e fragilidades. A minha tese tentou desenvolver todo um trabalho para falar 

sobre pequenos municípios, mas no final acabei sintetizando bastante essa parte, mas aqui 

mora uma área muito interessante de pesquisa. E finalmente, o conhecimento teórico que 

eu acabei trabalhando, mais de cunho prático, verificando o que que esses municípios 

estavam fazendo para recondicionar a gestão pública local, trouxe à tona dados e 

informações diluídos em indicadores. Eu tinha acesso aos indicadores, mas nada melhor do 

que ter conhecido essas ações feitas pelos gestores e pela própria população local nesses 

municípios. Me parece que aí tem uma agenda bastante rica, diversa e interessante de 

pesquisa e em síntese era o que eu gostaria de falar para vocês hoje. Obrigado. 

 

Comentários 

Fernando Coelho 

 

Muito obrigado, Sadao, pela exposição, além de didática, bastante inspiradora para os 

nossos alunos de mestrado, no sentido de identificarem seus objetos de estudo e a relação 

com o empírico. Antes de passar a palavra para a Profa. Andrea, eu gostaria de destacar 

alguns aspectos da apresentação do Prof. Sadao.  

Prof. Sadao quando desenvolve a sua tese, é importante dizer que o conceito de inovação 

na gestão das políticas públicas no Brasil, ainda era incipiente. Você tinha todo um 

programa da Fundação Getúlio Vargas, que era o Programa Gestão Pública e Cidadania, que 

ele mencionou, iniciado em 1995, 1996, cujo objetivo era fazer um contraponto à discussão 

de reforma da administração pública federal. Quando se discutia gestão de mudanças no 

setor público, sempre se olhava para o nível federal, para as mudanças “top-down”, e que 

adivinham a partir de um isomorfismo coercitivo, que vai colocando para os municípios 
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incentivos e constrangimentos para se realizar processos de adaptação. E muitas vezes não 

se olhava para a gestão de mudanças de baixo para cima, de iniciativa dos próprios 

municípios, a partir das suas realidades, então, o conceito de inovação ainda era muito 

pouco trabalhado. Se nós observarmos a agenda de pesquisa nos últimos cinco anos, nós 

paramos um pouco de discutir reformar mais macroestruturais e começamos a discutir 

inovação, inclusive no governo federal. O governo federal também tem banco de dados de 

inovação, são prêmios de inovação, até porque muitas dessas inovações as vezes são 

levadas a cabo não apenas por agentes políticos, mas também por burocratas e a relação 

entre burocratas e sociedade.  

Enquanto no governo federal as reformas têm aquele cunho da policy e dos planos, as 

inovações têm a ver com projetos e processos, então vai para um nível muito mais micro. E 

agora o governo federal, ano passado, por exemplo, o Ministério do Planejamento fez um 

seminário internacional de inovação, no prédio da ENAP, acabou de implantar um 

laboratório de inovação, para também observar essas mudanças no âmbito de projetos e 

processos, para além das mudanças nas políticas e nos planos. Então, a inovação está na 

agenda.  

Uma outra questão é que o conceito de inovação no setor público, ele é distinto do da 

iniciativa privada. Na iniciativa privada, se nós tomarmos a literatura, a inovação anda muito 

relacionada com a inovação disruptiva, tem a ver com despress, patentes... No setor 

público, nós trabalhamos muito mais com a inovação incremental, tem a ver com a 

melhoria contínua, e inovação tem uma relatividade a partir do território. O que pode ser 

inovação em um município como Piraí, não é necessariamente é inovação em um município 

como São Paulo, mas teve um impacto qualitativo ou quantitativo para o território daquele 

município, que é o que os quatro casos que o Sadao nos traz demonstram e isso é muito 

importante. É uma agenda de pesquisa olvidada, Sadao foi uma das primeiras teses e, 

portanto, observar pequenos municípios no Brasil, é uma agenda de pesquisa.  

Tem duas literaturas importantes, tem a literatura do copo cheio, que é ver como que os 

municípios na medida em que se tornaram entes da federação, a partir da Constituição de 

88, tomando as competências e o próprio processo de competição político nacional, vão se 

adaptando, a partir da sua autonomia. E tem também a literatura do copo vazio, que a 

gente conhece, olha os municípios dentro da federação... são, entre os entes, o que tem 

menor capacidade estatal... se nós fomos observar, por exemplo, relatórios de diversas 
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organizações, projetos de pesquisa do IPEA, relatórios das auditorias da CGU, você vai 

identificar insuficiências de gestão. Então, tem dois caminhos para estudar os municípios, 

olhando desde o processo de mudanças que vão ocorrendo, apesar das adversidades, das 

limitações, e também esse caminho para estudar os municípios a partir da sua questão da 

capacidade estatal, muitas vezes limitada quando comparada aos governos estaduais e 

federal.  

E o banco de dados que o Prof. Edson Sadao estudou é muito importante, porque é um 

banco com mais de 8 mil iniciativas, constituído ao longo de 10 anos, com 200 trabalhos que 

foram finalistas, e ele estudou quatro, quatro estudos de caso em profundidade. Esse é um 

banco de dados que inclusive vale a pena nós pesquisarmos. Mas que inovações eram essas? 

Será que essas inovações permanecem, considerando o processo de alternância de poder, 

sobretudo a descontinuidade administrativa, marca do debate na gestão pública municipal? 

Então tem muito ainda para se estudar, inclusive, podendo partir desse banco de dados do 

Programa Gestão Pública e Cidadania. Então quero novamente agradecer ao Prof. Sadao e 

de imediato passar a palavra para a Profa. Andrea Leite. 
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Gestão de Pessoas no Setor Público 

Andrea Leite Rodrigues 

 

Muito obrigada, Prof. Fernando. Obrigado Sadao, por trazer um tema tão importante, tão 

relevante, obrigada comissão organizadora, eu estou muito orgulhosa. Aliás, hoje eu estou 

bestíssima, nossos alunos da graduação receberam prêmio no nosso principal congresso e 

hoje a gente está aqui com essa atividade dos alunos da Pós, então hoje me aguentem!  

Bom, eu quis aqui na minha fala trazer um pouco do meu trabalho e daquilo que eu me 

proponho a contribuir com a área, mas eu queria também que a gente pudesse discutir 

possibilidades. Eu acho que gente, na posição que estamos, docentes, pesquisadores, a 

gente sempre tem que não apenas estar falando do que fez, ou do que está escrevendo, do 

que publicou, mas quais são as possibilidades que a gente tem. O que que não está ainda 

endereçado? O que que a gente pode fazer? E eu começo lembrando uma frase que o 

Fernando disse dias depois que eu conversei com a Cecília sobre a minha contribuição no 

mestrado em Gestão de Políticas Públicas. Conversei com a Cecília, que era interessante ter 

uma pessoa com o meu perfil de pesquisa de estudos organizacionais, de gestão de 

pessoas... e dias depois, conversando com o Fernando ele disse uma frase que me marca até 

hoje, ele disse: “Andrea, o problema é que gente no setor público é um problema jurídico… 

é um problema de edital e tudo mais...”. E aquilo, falei “puxa vida, e agora? Eu vou falar do 

que ninguém quer estudar?”.  

No setor privado, gente só interessa para dar resultado. Só que o meu trabalho, sempre se 

pautou pelo fato de que, se isso é verdade, se isso enquanto proposição pode se realizar, se 

as pessoas só interessam enquanto resultado, o fato é que na vida como ela é, na vida das 

organizações, as pessoas se manifestam, e a minha leitura do que o que eu vejo no setor 

público, que é muito importante que se olhe para ele na sua pluralidade, afinal, a gente tem 

uma diversidade tão grande de servidores, servidores com diferentes vínculos, servidores 
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com diferentes níveis de formação. Esse nome setor público, no fundo não explica nada 

para os meus objetos de estudo, porque você não pode comparar uma pesquisa com peritos 

da polícia federal, como eu fiz, com as pessoas nas pequenas prefeituras que a Karine está 

olhando no Ceará. Às vezes as nomenclaturas nos travam a poder ter possibilidade sequer 

de entender o que estamos estudando.  

É muito importante perceber que no século XX, como fruto de um processo de 

racionalização, como um dos derivados do advento do capitalismo industrial e da produção 

em massa, o trabalho vem como uma centralidade na vida do indivíduo. Então a primeira 

coisa que eu faço, pelos menos uma parte muito importante da minha vida, é o trabalho. 

Por ele, e não só pelo trabalho, mas pela forma como nós nos encaminhamos na nossa vida, 

eu sou capaz de grandes desafios e de priorizá-lo nas minhas decisões. Pelo trabalho eu 

defino onde eu vou morar, pelo trabalho eu atraso a minha gravidez, pelo trabalho eu 

desisto de ser mãe, pelo trabalho eu tenho as minhas principais fontes de socialização, os 

meus grupos de identidade.  

Então, na hora em que a gente está falando das relações das pessoas com o trabalho, nós 

estamos falando muito mais de qual é o endereço onde ela, a priori, passa 8 horas por dia, 

mas todo mundo sabe que passa muito mais. Nós estamos falando de circunstância de 

identidade que vão tomar uma importância muito grande na vida de todas as pessoas e no 

mundo todo. E aí quando eu olho para o setor público, na imperfeição que essa 

nomenclatura tem, eu vejo ainda, muito forte, com todas as mudanças que o setor público 

brasileiro já passou com a New Public Management, vejo que ainda as pessoas olham para o 

setor público como um recurso para fugir das intempéries do mercado de trabalho. Então 

“tem concurso, aí?”, tem concurso aí significa: “tem um jeito de eu garantir a minha 

subsistência e pelo menos uma parte cruel, que é o fato de que dependemos de mercado 

para termos a sobrevivência, e dos recursos perversos que o mercado possa ter conosco, 

então eu olho para o setor público”. E nesta hora, as consequências para esse setor público, 

diverso, complicado, que tem que lidar com tantas coisas tão difíceis até de esclarecer, esse 

setor público chama para ele que tipo de gente? Esse setor público arregimenta que 

colaboradores? Ou então, anda por ele, nem que seja servidor concursado, nem que não 

seja o servidor de carreira, quem é que está trabalhando nele? Quem é que está em volta 

dele? Quem é que de alguma maneira olha para ele na sua trajetória profissional? E é aí, tem 

algumas discussões que claramente não tem relação apenas com ser do setor público, mas 
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que também permeiam todos os outros ambientes de trabalho, e aí eu trago para algo que 

eu venho discutindo, que são os sentidos do trabalho. 

Toda vez que a gente nesse mundo de Gestão de Pessoas, ou qualquer nome que eu queira 

dar, todas as vezes que a gente recorre a alguma nomenclatura, rapidamente eu vejo um 

monte de gente torcer o nariz. “Lá vem esse povo manipulando”. “Lá vem esse povo 

querendo me reduzir numa avaliação de desempenho”. “Lá vem esse povo querendo saber 

se eu estou feliz para eu trabalhar mais, dar mais lucro, produzir mais, ou eleger o 

vereador”. Ou “lá vem esse povo querendo de mim que eu insira a minha subjetividade, que 

eu insira a minha pessoa, para dar resultado de alguma maneira, se não é pro lucro, é para 

resultado de alguma maneira”. Toda organização tem que dar resultados. 

Então na hora em que eu resumo Gestão de Pessoas a escolher ferramentas para as pessoas 

darem resultado, essa área fica ainda mais maldita, e se eu ainda estiver falando de gestão 

de políticas públicas, que é onde eu vou encontrar pessoas com um ethos bastante 

influenciado por coisas como o bem comum, mudança da sociedade. Eu vou encontrar 

pessoas influenciadas por uma mentalidade de se empoderar, de empoderar outras 

pessoas, aí é que Gestão de Pessoas então, com o perdão da expressão, é o cú do cavalo do 

bandido. “Lá vem ela falar de uma coisa que quer manipular”. “Lá vem ela falar de uma 

coisa que é para subjugar as pessoas a darem resultados”. Então, se de um lado eu tenho 

um problema para as pessoas olharem para o setor público como “vou me salvar, vou dar 

um jeito de não morrer de fome” do outro eu ainda acho que essas pessoas que já estão lá 

de alguma maneira trabalhando no setor público, com seus diversos vínculos e 

possibilidades, ainda não querem discutir as próprias questões relacionadas às pessoas, 

“porque isso é manipulação”, “porque isso é do demônio”, “porque isso é para fazer gente 

ser infeliz, mas trabalhar rindo”. 

Dentro dessa perspectiva, eu queria convidar pessoas, pessoas que estão estudando, 

pessoas que serão futuros líderes, e que de alguma maneira, com quaisquer vínculos, vão 

estar andando neste imenso mundo chamado setor público, a refletir sobre algumas coisas 

que eu leio como sendo assim, ou pelo menos não vejo as pessoas tratarem. Por exemplo, 

eu vejo que quando eu estudo sentidos do trabalho e o tempo que leva as pessoas a verem 

sentido, há uma parte grande, seja em qualquer organização, privada, pública, mesmo nas 

organizações sem fins lucrativos, os sentidos para se realizar está relacionado com questões 

objetivas, como remuneração, como cargo que eu vou ter. Ora, cargo determina status, 
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reconhecimento, distinção. Quem no almoço da avó no domingo não quer ser apontado 

como “aquele é meu filho, tá vendo, é procurador… é advogado geral da União”, “tá vendo, 

esse é o meu neto, diretor da Embraer”. “Quem não quer distinção e reconhecimento 

trabalha numa ONG”. Há dimensões objetivas, instrumentais que podem ser reconhecidas 

como fontes de sentido do trabalho.  

Quando eu olho para o servidor público, aquele que escolheu o serviço público para não 

morrer de fome, para ter salário integral na aposentadoria – e isso é uma grande mentira – 

aquele que escolheu ser um concurseiro e tudo mais, eu esqueço de ver que as custas de 

fazer opções que me livrem das mazelas do mercado, ele se lança num percurso profissional 

de tremendo sofrimento psíquico, e não raro tem uma vida profissional que lhe priva de 

qualquer realização do trabalho enquanto criatividade, aprendizagem, cidadania, e se lança 

num cotidiano desprovido de possibilidades de desenvolvimento, de engajamento, de 

transformar, crescer, e por que? Porque ele está ali para garantir o pós trabalho, para 

garantir o fim da vida, porque ali “pelo menos eu não passo fome”. A gente esquece de 

olhar muitas vezes quais são os sentidos que não estão declarados, os sentidos que a gente 

tem que tratar e que não vem necessariamente para as pesquisas, nas falas, nas elaborações 

que as pessoas fazem, mas que estão presentes, que determinam as formas com que os 

indivíduos lidam com o seu próprio ofício e com a organização. 

Uma outra coisa que eu também queria chamar atenção, eu sou professora de método, e 

várias vezes aqui os alunos falam que eu sou brava, já disseram que eu toco terror. E eu não 

para isso e eu juro que eu procuro melhorar, eu juro, faço um esforço bem grande. Mas o 

que eu queria dizer é o seguinte, eu quis ser professora de método porque eu cansei de ir 

para os lugares e as pessoas rirem do que eu falava. Eu cansei de ir para os lugares onde as 

pessoas estavam estudando as pessoas, estavam estudando dimensões da subjetividade, 

estavam estudando poder, estavam estudando questões nas organizações, e que as pessoas 

não levavam a sério.  

Então, nós que vamos querer estudar de alguma maneira, entender de alguma maneira, o 

modo como as pessoas vivem e se relacionam com o mundo do trabalho, temos que ser 

ainda melhores nas formas como vamos mostrar os resultados das nossas ações. O método 

é tanto emancipação, quanto legitimidade. Enquanto poder falar algo do qual eu tenho 

como amparar as minhas afirmações e causar impactos que não passem por simples blefes, 

ou simples vontades de traduzir as minhas indignações, mas tenham impactos, sobretudo, 
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sobre a vida das pessoas que dedicam seu tempo, sua saúde e os melhores anos da sua vida 

ao trabalho, à organização. Nós passamos a maior parte da nossa vida, os melhores anos da 

nossa vida, no trabalho. Nós passamos muito mais tempo com pessoas do trabalho do que 

passamos com nossos entes queridos. Se essa experiência não é uma experiência de 

desenvolvimento, de cidadania, ela é tremendamente permeada de sofrimento psíquico, e 

todas as consequências que temos, dificuldade para engravidar, aposentadoria precoce, 

síndrome de pânico e todo rol de patologias que hoje vemos. Resultado de termos 

contingentes de pessoas que de alguma maneira encaminham a sua trajetória profissional 

de uma maneira que não está preocupada, que não está endereçada, ou não está 

interessando, a questão do sentido, da realização, do motivo, não apenas do motivo 

enquanto questões instrumentais – que com certeza estão presentes -, mas os sentidos 

enquanto, inspiração, possibilidades, aprendizagem, transformação.  

E eu acredito, para terminar, acredito piamente que o setor público, qualquer que seja ele, 

qualquer que seja o vínculo, qualquer que a forma em que ele esteja organizado, nos tantos 

novos arranjos que o setor público tem, propicia, proporciona, ele está pleno de 

possibilidades de encontrar esse trabalho com sentido, com impactos, mas desde que 

tratemos a gestão das pessoas, não simplesmente pela forma de manipular, não como 

simplesmente uma forma de botar goela abaixo ferramentas que a gente sempre faz uma 

adaptação precária e ruim, mas como formas de nós podermos encontrar modos de as 

pessoas viverem nas organizações com mais qualidade de vida.  

E só para exemplificar, muitos funcionários aqui da USP vieram conversar comigo sobre os 

novos sistemas de avaliação de desempenho, sobre competências, e todos os problemas 

que houve com a tentativa da adoção das ferramentas da gestão por competências, para 

dar um exemplo concreto. Olha, se eu pego na história, historicamente gestão por 

competências surgiu justamente para tirar a discussão de cargos e salários, que era uma 

coisa: um cargo, com descrição de responsabilidades, responde a um salário. O exercício do 

ofício é muito mais do que isso. As competências dão uma dimensão maior do que 

simplesmente as minhas responsabilidades, dão uma dimensão do que eu sou capaz de 

realizar. E é claro que isso, na hora que eu traduzo isso, concretamente, para um grupo 

profissional, é muito difícil, é muito complicado.  

Porém, eu não posso deixar de pensar que essa ferramenta. Por exemplo, gestão de 

competências, ela traz a possibilidade de tratar a subjetividade no ambiente de trabalho, ela 
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traz a possibilidade de olhar a pessoa e não apenas o indivíduo, olhar a pessoa e não apenas 

o cargo. Então com todas as imperfeições e todas as limitações que qualquer ferramenta 

possa ter, é possível ter ferramentas, como é possível endereçar uma forma de tratar ou de 

encaminhar a vida das pessoas nas organizações, que contemple a subjetividade, que 

contemple sentido, que contemple possibilidades de realização, aprendizado e livre as 

pessoas dessa vida do trabalho que tanto faz as pessoas morrerem. No passado as pessoas 

morriam porque não tinham trabalho e hoje em dia as pessoas morrem porque trabalham. 

Muito obrigada. 

 

Comentários 

Fernando Coelho 

 

Queria agradecer a Profa. Andrea pela sua exposição, provocativa, e trazer aqui algumas 

palavras, tal como fiz para o Prof. Sadao.  

Como ela iniciou, muitas vezes essa abordagem sobre Gestão de Pessoas no setor público, 

entre gestão relacionada a outras áreas funcionais, ela foi e ainda é reduzida a abordagem 

política, sobretudo a gestão de pessoas. Como o modelo de gestão, ao longo do século XX, 

foi o modelo burocrático. O modelo burocrático pela sua processualidade, ele acabou não 

permitindo o desenvolvimento do comportamento organizacional no setor público. Então, 

se você pegar a agenda de pesquisa no Brasil, ou buscar referências, por exemplo, nos anos 

60, 70 e 80, na gestão de pessoas pelo comportamento organizacional, praticamente nós 

não encontramos estudos.  

Isso também tem um paralelo internacional, por exemplo, a primeira escala sobre 

motivação nos serviços públicos foi feita pelo Prof. Perry, que um professor da Universidade 

de Indiana, no início dos anos 90, por mais que o debata da escola de relações humanas 

tenha se iniciado nos anos 30 do século passado e a escola do comportamento 

organizacional, no final dos anos 50. Então houve todo um desenvolvimento do 

comportamento organizacional, aplicado às organizações do setor privado, mas houve um 

debate muito incipiente no setor público.  
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O processo de reforma do estado que se inicia a partir do final dos anos 70, uma das sub 

escolas da New Public Management, é a escola da excelência. A escola da excelência 

começa a trazer o debate para o setor público, da organização como sistema informal, 

sistema relacional, como a abordagem comportamental, que aí esses estudos começam a 

surgir, que não se desenvolvia. E aí que basta você observar a relação entre a teoria e o 

empírico. Pegue-se por exemplo a gestão de pessoas no setor público, tradicionalmente, os 

órgãos de gestão de pessoas, são órgão que se voltam ainda para o paradigma do 

departamento de pessoal, “nós somos muito bons nas rotinas”. Somos bons na questão da 

folha de pagamento, na questão da contagem do tempo, nisso somos muito bons. E 

geralmente todo o debate mais gerencial, ele é ou inexistente, ou é insuficiente, e muitas 

vezes quando não inexistente ele é terceirizado. Na verdade, ele está sendo o contrário, nós 

podemos terceirizar as rotinas e o processo mesmo de reflexão tinha que fazer parte da 

organização.  

Então, essa é uma agenda de pesquisa incipiente no Brasil, temos poucos trabalhos, têm 

surgido alguns grupos de pesquisa hoje sobre comportamento organizacional e gestão de 

pessoas no setor público, hoje talvez um dos grupos mais bem organizados é o da UnB, que 

tem inclusive a participação de muitos mestrandos e doutorandos que são gestores 

governamentais e que trabalham no subsistemas de gestão de pessoas. Mas temos muito a 

desenvolver, podemos pensar desde o comportamento organizacional, a questão dos 

sentidos do trabalho, como a Profa. Andrea colocou, como os diversos subsistemas da área 

de gestão de pessoas. Então, esse é o apontamento que eu queria fazer, dizendo também 

que a apresentação da Profa. Andrea, assim como a do Prof. Sadao, aponta para 

oportunidades de agenda de pesquisa e essa relação entre setor público e abordagens 

organizacionais. 

Eu vou encerrar com uma apresentação muito breve, era para estar aqui o Prof. Antônio 

Olenscki, da Unesp de Araraquara. Nós estávamos no EnANPAD até ontem, mas surgiu um 

compromisso de uma eleição, onde ele é candidato no Departamento de Administração 

Pública da Unesp, então pediu desculpas e farei aqui uma breve apresentação do que é um 

projeto conjunto que nós estamos desenvolvendo, deixa eu só colocar a apresentação e eu 

já retorno aqui.  

Nós nem alteramos a apresentação… eu vou usar a apresentação que nós fizemos na terça-

feira no EnANPAD, primeiro porque é um trabalho que é resultado do nosso projeto de 
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pesquisa, que é financiado por uma chamada de ciências humanas do CNPq, começou 2 

anos atrás e estamos terminando e temos aí alguns alunos de mestrado também 

trabalhando no âmbito desse projeto. Qual é o objetivo do projeto? É tentar discutir 

abordagens metodológicas de estratégias em governos subnacionais, entendam aí os 

municípios, em dois níveis: como fazer uma análise longitudinal se utilizando do Plano 

Plurianual e dessa forma fazendo comparações entre diversos municípios; e como também 

a gente pode fazer uma análise em profundidade, a partir de estudos de caso que vão olhar 

para algumas variáveis políticas-administrativas. Só para que vocês possam compreender, 

vou tentar aqui fazer uma exposição mais ampla. 

Bom, a Constituição de 88 mudou o sistema de planejamento e orçamento no Brasil. Uma 

das inovações é o Plano Plurianual, que se torna, numa linguagem jurídica, uma das peças 

de planejamento e orçamento, e na linguagem administrativa, um dos instrumentos. A 

partir de 1990, nós iniciamos um processo de institucionalização do PPA no Brasil, mas 

sempre essa institucionalização é observando o governo federal. Tem toda uma 

aprendizagem organizacional no governo federal, desde o primeiro PPA com o Collor, que 

foi meramente um documento, que ainda não havia sequer uma regulamentação, até a 

posteriori os aprendizados que foram se sucedendo nos governos Fernando Henrique e nos 

governos Lula. Esse aprendizado, é um aprendizado não só do governo, mas das 

organizações relacionadas ao sistema de planejamento também, o Ministério do 

Planejamento, os seus gestores, e na medida em que a própria gestão pública vai evoluindo, 

algumas variáveis vão adentrando nesse processo de planejamento. Por exemplo, a 

participação, a parte da relação entre Estado e sociedade, muito aprofundada no 

planejamento a partir do PPA realizado em 2003, o primeiro PPA relativo ao governo Lula. 

Mas o modelo, por exemplo, que nós alcançamos de PPA é no governo Fernando Henrique 

II, depois de uma série de experimentações, onde não se tinha um modelo e sequer se sabia 

como fazer uma tradução de estratégias políticas em ações governamentais.  

Então, há todo um estudo realizado no Brasil, desde os anos 90, observando o 

planejamento governamental do governo federal. Muitos desses estudos têm contribuições 

de gestores públicos, ora estudos realizados pela ENAP, pelo IPEA, ora também gestores 

que vão fazer mestrados e doutorados e vão se utilizar da sua experiência para tal 

compreensão. Recentemente, o IPEA também começou a fazer um trabalho sobre os PPAs 

estaduais, ele queria entender como que houve um processo de difusão do modelo de PPA 
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do nível federal nos governos estaduais. Muitas vezes essa difusão ocorre, embora ela não 

seja tão precisa, porque não há uma regulamentação com um modelo de PPA.  

Então, foi feito um trabalho nos últimos 5 anos com participação de diversas universidades 

de Brasil, muitas das quais estudaram os PPAs dos seus estados, e tem até os relatórios do 

IPEA que realizam esse apontamento, mas pouco se estuda sobre o planejamento 

governamental em nível municipal, afinal, somos 5.560 municípios, dentro de uma 

diversidade, e a pergunta é… Sabemos, intuitivamente, que muitos desses municípios, 

como o PPA é um planejamento que deve ser feito, portanto normativo, acaba se fazendo 

tão somente para cumprir a lei, e aí surge a pergunta, mas será que existem municípios no 

Brasil onde o PPA é empoderado politicamente, funciona de fato como um processo de 

orientação da estratégia governamental? Por isso que nós começamos a organizar esse 

estudo.  

Você tem, na verdade, todo um debate que não basta a gente ficar apenas discutindo a 

literatura tradicional de planejamento governamental. É uma literatura que começa a se 

desenvolver no pós Segunda Guerra Mundial, tem toda uma contribuição da economia e 

também tem toda uma contribuição mais normativa, o próprio Direito, mas qual é a relação 

entre planejamento governamental e a literatura de estratégia? O primeiro debate foi 

buscar referências internacionais na literatura de estratégia em organizações, com 

governos. Esse trabalho ficou com o Prof. Antonio Olenscki, dentro da pesquisa e ele 

começou então a fazer uma ampla revisão bibliográfica para mostrar que de fato há sim 

alguma literatura, mas essa literatura tem alguma dificuldade de compreender os aspectos 

distintos e distintivos do setor público. Muitas vezes acaba fazendo uma mimetização da 

discussão da estratégia em organizações empresariais, para tentar compreender o setor 

público. E muitas vezes essa literatura acaba alcançando tão somente as organizações 

públicas que são mais permeáveis à gestão empresarial, que são as organizações que estão 

na administração indireta, sobretudo as empresas públicas, no caso brasileiro, as 

sociedades de economia mista. Porque ali é uma organização muito mais permeável, tem 

claramente o sentido de missão... está muito bem delimitado quais são seus próprios 

objetivos, por mais que haja interferências políticas. Mas, é diferente de você pensar 

governos. Você pensa os governos a partir das suas diversidades territoriais, físicas, as 

realidades socioeconômicas, as suas capacidades institucionais, as suas teias normativas e 

assim por diante. 
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Nós identificamos alguns trabalhos, o primeiro trabalho que nós identificamos, é um 

trabalho seminal de Ring e Perry de 1985, sobre gestão estratégica no setor público, no 

caso, norte-americano, e esse trabalho vai tentar mostrar que nós temos que ter uma 

distinção para trabalhar estratégia no setor público. Essas distinções, hoje são muito 

conhecidas, na época não eram. Imagina, na época, nos anos 80, o que estava acontecendo 

com a literatura de estratégia? Ela estava se deslocando daquela literatura tradicional, com 

um planejamento estratégico que separa o pensar e o agir para a literatura mais da 

administração estratégica, que começa a pensar o processo de forma mais sistêmica, mas 

não tinha esse debate sequer no setor público. Uma das literaturas que surge nos anos 80 

no setor público, mas no caso latino americano, é a literatura do Carlos Matus. Mas ela não 

faz esse diálogo necessariamente com a área de estratégia, embora, implicitamente, 

muitos dos conceitos estão presentes. Esse trabalho do Ring e Perry mostra que a natureza 

do setor público tem uma diversidade que merece ter uma especificidade dentro dessa 

relação entre estratégia e setor público. No nosso caso, o que a gente está pensando? Como 

fazer essa distinção, no nível municipal, no Brasil? E aí vem a proposição, até para o projeto 

de pesquisa, que se chama densidade macro estratégica municipal.  

Nós não estamos preocupados em estudar a estratégia em uma organização pública, que aí 

seria, praticamente, a estratégia de uma organização, mas a estratégia em governos, a 

partir da relação entre a sua orientação política e forma que ele desdobra isso em ações, e 

nós partimos do Plano Plurianual. Nós queremos entender o seguinte... eu vou me arriscar 

intuitivamente, 90 % dos municípios do Brasil ao realizarem o PPA o fazem tão somente no 

âmbito formal. Preenche lá uma planilha que se torna projeto de lei, dessa forma eu cumpri 

com a legalidade. Mas existem os outliers, ou seja, que municípios são esses que estão 

empoderando o PPA? Porque que eles empoderam?  Porque que de fato naquele município 

o PPA é uma orientação estratégica para sua ação?  

Nós partimos de um estudo aqui no estado de São Paulo, com os municípios acima de 200 

mil habitantes. Já temos uma coleta inicial e nós vamos começar esse estudo e o que nós 

começamos a identificar é assim, nesses municípios acima de 200 mil habitantes, que, em 

tese tem maior capacidade estatal, alguns municípios têm um PPA de fato, como um 

documento orientador da sua estratégia. E aí nós queremos fazer um estudo desses PPAs e 

depois colocar eles dentro de um contínuo que eu já vou apresentar.  
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Nós podemos pensar esse contínuo, em princípio, a partir de 3 posições. Uma posição zero, 

o PPA é meramente procedimental. 90% dos municípios brasileiros, basta pegar uma 

amostra de PPAs num determinado território e, a partir do Tribunais de Contas, fazer uma 

consulta que nós vamos observar isso, isso não vem ao caso ainda. No segundo, tem ali um 

intermediário, que é quando PPA técnico-normativo, ou seja, ele é bem feito do ponto de 

vista da instrumentalidade orçamentária, mas não necessariamente ele revela uma 

densidade estratégica. Está tudo coerente, na relação entre o design dos programas, com a 

harmonia com as demais peças dos orçamentos, a LDO, a LOA, mas ele é técnico-

normativo. E um terceiro PPA que nós estamos chamando de estratégico, que é quando de 

fato ele é orientador e você consegue visualizar uma série de aspectos ali, que demarcar 

essa densidade mais estratégica municipal. Nós queremos fazer essa primeira classificação 

para os municípios acima de 200 mil, do estado de São Paulo e identificar alguns outliers, e, 

a partir dos outliers, fazer os estudos de caso em profundidade, para entender porque 

naquele município o PPA é estratégico.  

Eu não vou mais me alongar muito, mas só quero mostrar aqui para vocês que, dentro desse 

contínuo, você tem essas duas extremidades. Desde a extremidade do PPA procedimental, 

nós estamos criando toda uma descrição do que seria isso, até uma outra extremidade, de 

um PPA que de fato é um documento orientador da ação governamental. Poderíamos partir 

também de outros planos, mas no caso desse estudo, nós demos ênfase ao Plano 

Plurianual, embora nós poderíamos pegar setorialmente alguns Planos, mas não queremos 

entender um setor… Plano Municipal de Habitação… queremos entender o governo como 

um todo. Temos ainda que fazer a construção desse contínuo, a partir de extratos de 

municípios comparáveis, e na sequência a ideia é, uma vez identificados os outliers, que 

esses municípios sejam estudados em profundidade, inclusive a partir de estudos de casos 

múltiplos, e aí esses estudos sejam realizados pelos nossos alunos de mestrado. Aqui que, 

inclusive, entra a dissertação do Rafael, que ainda nós estamos definindo se nós vamos 

identificar os outliers e estudar os PPAs do passado, ou aproveitar o ciclo político eleitoral 

deste ano e entender como são feitos os PPAs, e aí não um estudo do produto, mas um 

estudo do processo, fazendo o acompanhamento da elaboração do PPA no primeiro 

semestre do ano que vem. Ainda estamos realizando essa discussão.  

E para finalizar, aqui estão algumas das variáveis, no artigo também escrito... posso enviar o 

artigo depois para quem tiver interesse... que é o artigo da EnANPAD... variáveis que nós 
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estamos analisando que podem explicar em parte a presença deste PPA mais estratégico, 

desde a questão da liderança institucional e da própria memória institucional; a presença de 

organizações que já tem uma tradição no processo de planejamento, independente da 

alternância de poder, mas o próprio empoderamento político; a questão atual que há 

relação entre Estado e sociedade; participação social; a ideia dos ciclos políticos eleitorais; a 

forma em que o PPA faz mensuração, de fato, de necessidades e recursos para os 

programas prioritários que ali estão formulados; a questão de alternativas de recursos 

financeiros, a forma que se buscam estratégias de recursos financeiros, a partir de um 

financiamento advindo de recurso do governo estadual, do governo federal; assim como 

também mecanismos de gestão tático operacional e de projetos. Essas variáveis nós ainda 

estamos discutindo, tem outras que nós podemos discutir, eu, por exemplo, com o Rafael, 

tenho trabalhado com outras variáveis, que guardam uma relação com essas, mas ainda nós 

estamos no momento de construir essas variáveis como pressupostos para pesquisa em 

campo, para ver se é isso que pode explicar o PPA ser estratégico em alguns municípios.  

Bem, essa é a apresentação e dessa forma a gente conclui a mesa, cujo objetivo era debater 

as questões intraorganizacionais, fazendo uma exposição sobre a ação na gestão pública 

municipal; uma exposição sobre agenda de pesquisa na relação entre comportamento 

organizacional e gestão de pessoas no setor público; e esta exposição sobre planejamento 

governamental e a sua relação com a estratégica no nível municipal. Nós agradecemos e 

agora ficamos à disposição para uma interação. Obrigado.  
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Mesa 2 – Parcerias entre Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e o Estado 

para a Provisão de Políticas Públicas 

 

Debatedores: 

Profª Drª Patrícia Mendonça (EACH/USP)  

Aline Gonçalves de Souza (Pesquisadora da FGV Direito SP)  

Prof. Dr. José Veríssimo Romão Neto (NUPPs/USP)  

Moderação: Prof.ª. Drª Andrea Leite Rodrigues (EACH/USP) 

 

 

Imagem 2: Da direita para esquerda: Aline Gonçalves, Patrícia Mendonça e José Veríssimo. 
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Abertura 

Patrícia Mendonça 

 

Bom dia a Todas e a Todos, é uma alegria estarmos aqui no II Colóquio do Programa de 

Mestrado de Gestão de Políticas Públicas da EACH, daremos início a segunda mesa do dia. 

Primeiramente irei me apresentar, sou Patrícia Mendonça, professora da EACH no 

programa de Gestão de Políticas Públicas, irei iniciar minha apresentação também com o 

tema de Parcerias, que é um tema muito caro, essa relação entre Estado e Sociedade que 

estamos trabalhando bastante aqui no programa, não só as interações, mas também o 

próprio estudo das Organizações da Sociedade Civil (OSC), para tentar ampliar essas linhas 

de debate, tanto na graduação quanto na Pós-Graduação da EACH. Tivemos então a sorte e 

o privilégio de contar aqui hoje com a presença da Aline Gonçalves Souto, advogada, com 

experiência como gestora pública, e atualmente pesquisadora do Centro de Pesquisas 

Jurídicas e Aplicadas (CPJA), da FGV-Direito SP, onde coordena a linha de pesquisa Estado e 

Sociedade Civil. Atuou ao lado do governo, participando de todo o processo de articulação 

do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil e vai contribuir com este 

conhecimento e vivência que teve na construção desta nova Regulamentação. Temos 

também o professor José Veríssimo Romão Neto, pesquisador no Núcleo de Políticas 

Públicas da USP (NUPPS), que também tem estudado as relações Estado e Sociedade em 

sua trajetória de pesquisa. Esteve recentemente na Inglaterra para pesquisar as 

Organizações Sociais na área de Cultura e toda questão legislativa e de regulamentação 

sobre estas organizações, comparando com a realidade brasileira. Gostaria de agradecê-los 
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imensamente por aceitar o convite e espero que possamos continuar a interagir dentro do 

programa com projetos e outras oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

As Relações Estado-OSCs 

Patrícia Mendonça 

 

Vale a pena, antes de falarmos da relação Estado e Organizações da Sociedade Civil, 

elaborarmos um panorama geral sobre o que estamos falando quando dizemos 

Organizações da Sociedade Civil e quando estamos falando de parcerias e relação com o 

Estado, que obrigações são estas?  

Quando tratamos de Sociedade Civil, é algo muito mais amplo, um conceito complexo. 

Quando falamos de Organizações da Sociedade Civil- OSCs- falamos de formas 

organizadas de grupos, associações, e outras formas de organizações, em geral 

formalizadas. De acordo com o IPEA existem hoje no Brasil aproximadamente 400 mil 

entidades da sociedade civil, nas mais diferentes áreas atuação e localização.  

Estas organizações, como também outros grupos de pressão não formalizados, tem 

diversas formas de interagir com o Estado: atuando em conselhos de políticas públicas, 

participando de consultas, audiências e outras formas de escutas públicas, realizando 

parcerias em diferentes formatos para oferecer bens e serviços públicos, bem como 

realizando ações diretas visando influenciar a opinião pública (como manifestações e 

protestos).  

Restringiremos a conversa ao falarmos das organizações que estão fazendo parcerias com o 

Estado, um universo ainda mais restrito que estas 400 mil organizações mapeadas pelo 
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IPEA, são àquelas que participam de alguma forma da provisão direta de políticas públicas, 

para entrega de algum serviço público.  

Participei em 2012-2013 de uma pesquisa feita pela FGV Projetos em conjunto com a 

Secretaria Geral da Presidência da República que mapeou, em um nível federal, cerca de 15 

mil organizações que mantinham algum tipo de relação com o Estado que envolvia a 

entrega de algo relacionado a alguma política pública. Claro que estamos falando do 

governo Federal, este universo, considerando os níveis subnacionais, tem uma amplitude 

bem maior de organizações. Mas isso serve para nos localizarmos em relação a quem 

estamos falando quando falamos destas organizações, não é a Sociedade Civil e muito 

menos de todas as organizações. Nem todas interagem com o Estado de uma forma direta 

e muito menos recebem recursos públicos.  

No Brasil não sabemos ao certo quantas exatamente recebem recursos, temos um número 

aproximado para o governo federal, mas infelizmente as nossas bases de dados nos níveis 

subnacionais se constituem, no que chamo de "buraco negro", não há dados disponíveis 

sobre isso.  

O IPEA, com o projeto Mapa das OSCs, está fazendo um esforço de integrar bases. Os 

dados já estão disponíveis no governo federal, mas ainda são escassos nos demais níveis de 

governo. Como a maior parte das políticas é descentralizada, a execução se dá nos níveis 

locais, é de se esperar que seja nos municípios que a maior parte das parcerias ocorram. 

Ainda assim, no governo federal, estudo realizado pela FGV Projetos para a Secretaria Geral 

da Presidência da República, em 2014, revelou que cerca de 45 mil OSCs mantinham algum 

tipo de relacionamento com o governo federal, sendo: certificações e cadastros; 

participação em conselhos no nível federal; e acesso a recursos via parcerias. Destas apenas 

15 mil OSCs que realizaram parcerias com o governo federal, via convênios, termos de 

parceria, contratos de repasse e leis de incentivo. 

Feito o contexto vamos ao ponto. Quando falamos destas organizações e a interação com o 

Estado para a provisão de políticas públicas, estamos falando de diversas possibilidades de 

interação, em diferentes áreas temáticas de políticas públicas, e cada uma destas áreas - 

saúde, educação, assistência, cultura, meio ambiente - tem um histórico de relacionamento 

entre o Estado e as OSCs muito diferentes, a relação de força, a natureza, vai mudando. 

Não estamos falando então simplesmente de um tipo de relação. 
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A centralidade que estas organizações assumem na política muda, as características destas 

organizações variam a depender da área temática que estamos falando, e mudam também 

as definições de papeis e o grau de complementariedade nesta relação de parceria, a 

dependendo de qual política estamos falando.  

Temos então uma diversidade de modelos de parceria e mecanismos de transferências ou 

de regulamento destas relações, desde formas mais indiretas como leis de incentivo, a 

modelos que realizam transferências diretas de recursos, como o modelo de Organizações 

Sociais- OS e o MROSC- Marco Regulatório das OSCs (Lei 13.019/14).  

Apensar de existirem estas relações de parcerias há muito tempo, e em diversas áreas de 

atuação, o que percebemos sobre este tema no Brasil é que é pouco estudado, muitas vezes 

até dentro da academia existe uma certa resistência ideológica em estudar este tema pois é 

considerado privatização, ou uma agenda neoliberal, o que é uma pena, pois precisamos de 

mais estudos sobre este tema.  

Acabei de voltar de um congresso no exterior da International Society for Third Sector 

Research (ISTR) e o número de mesas sobre as parcerias Estado-OSCs foi impressionante. 

Em boa parte do mundo, o Brasil incluído, vemos um contexto de restrições fiscais e 

demandas sociais crescentes. A Europa está passando por um período de pauperização, 

uma crise grande, com problemas parecidos com os nossos aqui, população que 

envelhecendo, custos de serviços sociais crescentes, necessidade de criar inovações e 

alternativas mais eficientes e eficazes.  

Então a agenda de pesquisa é entender esses fenômenos, considerar não só as OSCs, mas 

também mecanismos de mercado (como a crescente onda da economia sociais e negócios 

sociais), saber qual a melhor combinação de provisão de serviços públicos, por que o Estado 

faria uma parceria com uma OSC? Por que o Estado se utilizaria de mecanismos de mercado 

para fazer uma provisão? É melhor ou não? Falando de Brasil, os modelos de OS funcionam 

ou não?  

Aqui não temos estas respostas pois fizemos pouquíssimos estudos e avaliações neste 

campo. No Brasil temos características e modelos diferentes com implicações importantes 

para a gestão pública e para as próprias OSCs e, do ponto de vista da administração e das 

políticas públicas temos um baixo entendimento das relações Estado-OSCs como elemento 

estratégico para a produção de bens públicos. 
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A produção acadêmica é pouca, e o que existe é bastante esparso, não se tem linhas de 

pesquisa, nem programas mais articulados; há produção sobre questões regulatórias, de 

controle destas parcerias, há também sobre vantagens comparativas e diferentes limitações 

sobre quando a sociedade civil provê e quando o Estado provê serviços e quais são as 

vantagens e desvantagens destas formas de provisão, há algumas sistematizações de dados 

históricos, principalmente do governo federal. Algumas coisas que estão começando a 

aparecer sobre a interação de profissionais de diferentes setores, principalmente agora que 

teve uma ampliação, especialmente no governo Lula, muita gente das OSC foi para 

governo. Não temos estudos da área de economia ou avaliação de impacto que comparem 

diferentes modelos de provisão. 

 

Os Diferentes modelos de parcerias 

A literatura sobre parcerias no Brasil foi sendo produzida quase que em ondas, que 

começam a aparecer mais claramente a partir da década de 1990, dentro desta agenda de 

reformas que aconteceu no Brasil e também pela discussão da comunidade solidária e do 

aporte de algumas fundações internacionais em universidades para trabalhar a pesquisa e 

formação para o setor.  

Neste contexto são criadas algumas regulamentações de formato para que estas relações 

aconteçam, um exemplo disso foi o próprio modelo de OS e o modelo de OSCIP. Depois, 

com os dois governos Lula, e o governo Dilma, passamos por uma ampliação forte das 

políticas sociais, e estas relações se modificam, várias políticas públicas passam por um 

processo de maior centralização estatal, mas também contam com ajuda dos recursos 

destas organizações, pois o Estado não conseguiria agir sozinho. Um exemplo é a Secretaria 

Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), que depois de criada quem 

preencheu as vagas na burocracia foram aquele/as que militavam pela causa.  Ou seja, o 

Estado usou dos recursos de organizações para fazer as políticas.  

Temos também outro cenário, uma outra onda começando agora, para o bem ou para o 

mal, diante do contexto atual vejo que estamos com uma tendência forte na direção do 

aumento destas parcerias para a provisão de políticas públicas, mas ainda temos que ver 

como isso vai acontecer, pois o Estado vai estar em crise e vai jogar as obrigações nas OSCs, 

no mercado, não vai ter dinheiro para financiamento, as próprias organizações estão em 
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uma situação de vulnerabilidade pois já perderam recursos de outro lugares, então 

precisamos olhar com mais carinho para esta agenda de pesquisa. 

Falarei rapidamente sobre o estudo que estamos fazendo em que comparamos três 

políticas: combate a AIDS, Cultura Viva e Assistência Social, com recorte nas organizações 

que trabalham com pessoas com deficiência, entre 2002-2015. Este é o recorte temporal, 

pois depois de 2015 estamos em outro cenário ainda incerto. Inicialmente era um recorte do 

governo federal, mas ao pegarmos alguns convênios específicos que estavam sendo 

repassados pelo governo federal para estados e municípios para que estas políticas fossem 

implementadas em nível subnacional com as parcerias, e fomos entender como isso se 

desdobra nestes contextos.  

Então no nível federal há parcerias acontecendo, mas são poucas e é interessante olhar para 

esse nível para entender a ideia, o desenho, como foi pensado a relação, os papeis, como e 

se a política pública teve um olhar estratégico para as relações com OSCs. 

Depois percebemos que é no nível subnacional que as coisas estão acontecendo.  Na AIDS, 

na Assistência Social e na Cultura, temos contextos diferentes em como se dá esta 

interação. 

A política de Aids começou no final da década de 1980, de uma maneira até muito precoce 

para um país como o Brasil, até mesmo para outros países da Europa e os EUA, que estavam 

lidando com o tema. Quando criado, foi um programa bastante reconhecido mundialmente, 

o Banco Mundial financiou durante muito tempo o programa, outras organizações também 

financiaram, junto ao governo brasileiro. Este financiamento também foi muito importante 

para que estas relações, e a complementaridade de papeis acontecesse como aconteceu.  

As OSCs que trabalham com a temática de Aids têm um perfil bastantes politizado, parte 

delas vem do movimento de redemocratização do Brasil, parte do movimento LGBT. 

Também tiveram pessoas que entraram do movimento de reforma sanitária, que eram 

movimentos bastante progressistas na área de saúde e isso tudo dá uma identidade de 

trabalho para estas organizações, e que tem um impacto muito forte em como este modelo 

de parceria irá se consolidar. Então existe uma participação ampla destas organizações, 

inclusive do ponto de vista técnico, em que se trazem pesquisadores de universidades e 

representantes de usuários para atuação em comissões e câmaras técnicas nos ministérios. 
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Na Cultura, no programa Cultura Viva que analisamos, já é um pouco diferente, ela nasce 

quando Gilberto Gil entra no ministério, em 2002. As organizações que realizam parcerias 

neste programa têm perfil bastante diferente, são menores, menos profissionalizadas, o 

que deixa um pouco mais difícil a interação formal com o Estado. 

Na Assistência Social as OSCs durante muito tempo tiveram uma preponderância na 

provisão. Em 2006, a partir da regulamentação do Sistema Único de Assistência Social, o 

SUAS, o Estado começa a ter uma incidência maior, que por sua vez acaba causando alguns 

conflitos.  Têm-se organizações com perfil muito diferentes, que envolvem familiares e 

voluntários na gestão, um corpo de funcionários multidisciplinares. O que é interessante é 

que na discussão de intersetorialidade e políticas públicas estas organizações são 

referência, como a APAE, que sempre trabalhou com saúde, educação e assistência, mas 

com o SUAS elas foram obrigadas a se enquadrar em um serviço específico, e isso criou uma 

relação mais conflituosa em termos de parceria. 

Estamos somente dando uma pincelada aqui, sem nos aprofundarmos, pois estes são os 

primeiros resultados da pesquisa, e estamos olhando outras coisas também. O objetivo foi 

mostrar como são diferentes estas formas de relacionamento, como precisamos pensar 

muito ainda sobre elas. Ainda não está claro na cabeça das organizações nem dos gestores 

quais são os pontos fracos, os pontos fortes dos diferentes modelos de parcerias. Ainda não 

se tem um pensamento de que estas parcerias e as organizações em si são instrumentos da 

Política Pública, e se não pensar no desenho delas considerando o papel importante que as 

OSCs têm, colocam-se estas organizações em uma situação de vulnerabilidade, 

prejudicando a própria política com isso. 

Queremos entender estes diferentes modelos, e para isso temos que entender formatos, 

estratégias e objetivos, mas também trazer estes elementos processuais sobre a natureza 

destas relações, como elas se dão, e pensar nas especificidades, e no contexto histórico que 

é muito importante.  

Por vezes o gestor público tem uma visão estadocêntrica desta relação, no sentido de que 

não compreendem o que são estas organizações, a complexidade e diversidade delas.  No 

desenho destas três políticas que estamos analisando, talvez um pouco menos na de AIDS, 

o que vemos é a chamada manufactory civil society. O que fica aqui são estas primeiras 

considerações, algumas provocações para que possamos debater. 
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Agenda do Marco Regulatório da Sociedade Civil 

Aline Gonçalves de Souza 

 

Obrigada, bom dia a todos e todas! Parabéns Patrícia pela pesquisa. Quando eu estava me 

preparando para falar hoje aqui, busquei escolher alguns dos temas que eu vivenciei na 

construção da agenda do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil para 

ilustrar e apoiar a nossa discussão sobre o cenário regulatório, que tem muitíssima 

influência para organizações. É inclusive interessante que, ao comparar com outros setores, 

se percebe o quanto a nossa legislação influenciou durante os últimos anos de maneira 

negativa para as organizações da sociedade civil.  

Então, só para contextualizar a partir de onde falo: trabalhei pela UNESCO  em 2012 na 

construção do diagnóstico dos desafios e entraves que estavam envolvendo as parcerias das 

OSCs com o poder público, , depois, em 2013 e 2014, eu fui assessora  na Secretaria Geral da 

Presidência da República, nesta agenda do Marco Regulatório, acompanhando a tramitação 

da Lei 13.019/2014 no Congresso Nacional. Nas vésperas da aprovação da primeira versão 

da Lei eu estava de volta à São Paulo, e fui convidada a atuar na Coordenadoria de Pesquisa 

Jurídica Aplicada na FGV DIREITO SP. Para mim, é uma oportunidade bastante importante 
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poder, depois de ter acompanhado a discussão com o Congresso Nacional, participar dos 

debates e reflexões sobre a implementação desta legislação. 

Resgatando um pouco de história, e de legislação, gostaria de pontuar que, a previsão do 

Poder Público se relacionando com as organizações, teve a sua primeira vez expressa com a 

previsão de 1986 que atualizou o Decreto Lei nº 200 de 1967, indicando a possibilidade de 

celebrar convênio com as entidades privadas sem fins lucrativos. Depois disso, sem 

considerar normas infralegais, foi apenas com a Lei nº 8.666/93 que se criou uma previsão 

do artigo 116 no sentido de que aquela legislação sobre licitação se aplicaria “no que 

couber” aos convênios. Então, a gente sempre teve bases legais muito inseguras, pouco 

explícitas, em relação a como se daria a execução de convênio com OSCs. Tal cenário é 

relevante pontuar, pois esse era o instrumento mais utilizado pela União para formalizar 

transferência de recursos para as organizações da sociedade civil, algo em torno de 90% das 

parcerias realizadas. 

Então, o que aconteceu?  A Lei nº 8.666/93 é uma legislação federal com aplicação nacional. 

Com vimos, havia uma indicação muito insegura e imprecisa sobre os convênios com OSCs, 

“cabe a Lei nº 8.666 no que couber”. Com isso o que “não couber” virou ou objeto de 

regulamentação específica em cada estado e em cada município ou, sequer houve algum 

tipo de regulamentação. E aí, diante deste silêncio, a insegurança jurídica passou a ser 

presente tanto na hora de parcerizar e firmar o convênio, quanto na hora da prestação de 

contas, com a possibilidade de interpretações muito distintas na área de transferência de 

recursos para as organizações. 

No Governo Federal, em 2007, teve um primeiro avanço de regulamentação sobre o tema 

com a edição do decreto nº 6.170/2007 de âmbito federal e que tratava de convênios não só 

com as organizações da sociedade civil, mas também os que a União firma com entes 

federados. Então, nunca houve uma norma geral em relação à transferência de recurso para 

as organizações da sociedade civil. Com as ações da Comunidade Solidária na década de 90 

houve esforços para a edição de legislações específicas para as organizações da sociedade 

civil de interesse público, as chamadas OSCIP, e para as organizações sociais, também 

chamadas de OS.  

Com relação a essas titulações de OS e OSCIP, imagino que vocês devam estar mais 

familiarizados. Numa linguagem simples são “roupas” que as associações ou fundações 

podem vestir. Ou seja, os títulos não modificam a natureza jurídica delas, mas exigem 
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algumas exigências de governança e de obrigações decorrentes da titulação e que 

aumentam quando as organizações começam a receber algum tipo de recurso ou benefício 

público. Mas essas legislações da década de 90, em termos de parcerias e organizações 

sociais, elas estavam olhando para um recorte do universo das organizações da sociedade 

civil, tanto porque exigiam um formato de constituição muito específico, quanto também 

porque  tiveram motivações de constituição que não abarcariam uma totalidade ou uma 

grande maioria de organizações que já existiam e já parcerizavam com o poder público. 

Então, para muitas OSCIPs, por exemplo, a motivação de ser OSCIP não era firmar um 

termo de parceria com o poder público, mas sim poder remunerar seus dirigentes e ter 

algum dos benefícios tributários da legislação.  

Falando um pouco de diagnóstico e de quanto a legislação pode influenciar de maneira 

negativa, percebemos que as normas sobre as organizações da sociedade civil em geral 

foram editadas pelo viés da exceção e é por isso que há um esforço de denomina-las 

Organizações da Sociedade Civil, por ser  uma conceituação positiva e não mais pela 

negativa de ONGs (Organizações não-Governamentais).  

Então, outro exemplo desse caráter de exceções e regulação pelo viés negativo é por 

exemplo a previsão de que para você ser um dirigente ou um diretor de uma Organização da 

Sociedade Civil você não podia receber remuneração, você teria que fazer por amor a causa, 

por voluntariado etc. Apenas para algumas organizações tituladas, como era o caso das 

OSCIPs é que a remuneração era prevista sem a perda da imunidade tributário. Essa 

proibição foi modificada faz muito pouco tempo, de modo a permitir a remuneração de 

dirigentes por quaisquer organizações, ainda que não tituladas. Como a mudança é ainda 

muito recente, então a gente ainda vê as consequências deste tipo de legislação anacrônica, 

preconceituosa, onde uma alusão muito enviesada do que significa Organização da 

Sociedade Civil acabou sendo negativa, gerando uma dificuldade de sustentabilidade nas 

organizações. 

Então, em 2010 houve  uma articulação muito importante de diversas organizações que se 

articularam na chamada plataforma por um  Novo Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil com um espectro político muito amplo que se articularam para dizer “ a 

gente precisa de uma legislação e um ambiente jurídico institucional mais seguro para as 

organizações, muita das consequências de criminalização, de preconceito de dificuldade de 

atuação de financiamento decorre de  fragilidades da legislação”.  
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Esse diagnóstico era uma percepção das organizações em razão das experiências de dia-a-

dia, enfrentando dificuldades, que também foi reconhecido pelo Congresso Nacional na CPI 

das ONGs. No resultado final das duas CPI das ONGs que aconteceram no Senado Federal 

eram no sentido de que: aconteceram algumas irregularidades, mas é muito claro que a 

legislação é insuficiente para regular a relação do poder público com as organizações. A 

percepção era de que: a legislação não é clara, ela é insegura, ela não tem uma aplicação 

efetiva e transparente.  

Então, o diagnóstico era de que, no âmbito federal, a legislação sobre o termo de parceria 

era só para as OSCIPs, a legislação sobre os contratos de gestão era só para as 

Organizações Sociais e os convênios, que eram os instrumentos mais utilizados careciam de 

legislação segura. 

Vamos compartilhar um número para demonstrar como é o recorte: no âmbito federal, em 

2014, eram 8 organizações sociais, pouco mais de 6700 OSCIPs, isso em um universo de 

aproximadamente 290.000 organizações da sociedade civil.  

Vamos focar hoje na discussão das parcerias das OSCs com o poder público, reconhecendo 

que há outras questões e legislações relacionadas à vida dessas organizações relacionadas e 

que influenciam no desempenho da agenda do marco regulatório.  

Inclusive, acho que esse é um dos principais objetivos deste debate, porquê o tema das 

parcerias foi o tema priorizado na agenda do Marco Regulatório. Continuando com o 

resgate histórico,   organizações que se articularam na Plataforma pela regulação do marco 

regulatório foram buscar a Secretaria Geral da Presidência da República para liderar um 

estudo de melhoria da legislação de tudo que tem a ver com as organizações e, para tanto, 

encaminharam diagnósticos de entraves em três grandes áreas: 1. das parcerias, o que foi 

chamado de “contratualização”, que é quando o poder público contrata as organizações; 2. 

sustentabilidade econômica, que não precisa ter a ver com poder público, mas pode ter 

também, porque as formas de fomento são legítimas, como subvenção, como imunidade, 

como a possibilidade de isenção se alguns impostos, ou incentivos fiscais. Então, a agenda 

de sustentabilidade econômica tem muito a ver com as formas que doações privadas ou 

recursos públicos chegam às organizações e também como elas podem comercializar bens, 

mercadorias e serviços. Toda essa regulação relacionada a sustentabilidade, inclusive 

cooperação internacional entra na agenda de sustentabilidade que pertence a agenda do 

marco regulatório; e uma terceira frente de 3. certificação, que são os títulos certificados e 
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acreditações dado às organizações, que acabam permitindo a obtenção de benefícios ou 

assunção de características específicas. 

Bom, priorizou-se a agenda das parcerias:  porque ela tinha uma influência nas outras 

agendas de maneira muito evidente. Tanto é que em um estudo da ANDI muito 

interessante sobre o mapeamento de como a imprensa cobre as Organizações da 

Sociedade Civil, fez-se um estudo de análise de vários anos mostrando que, em geral, a 

grande maioria das matérias são negativas, relacionada à corrupção, e elas generalizam, 

não individualizando a prática, o que elas dizem sempre “ONG fraldou, ONG desviou ou o 

poder público desviou por meio de um ONG”, sendo esse  o tom.  Quando é uma notícia 

positiva em geral a cobertura é menor e, em geral, tem uma perspectiva muito 

assistencialista, “venha participar do bazar da associação X”. O que é interessante deste 

estudo é que , em termos de levantamento sobre corrupção do poder público a abordagem 

é muito diferente quando o outro lado é uma empresa, por exemplo, quando aconteceu um 

escândalo com alguma empresa há a indicação do  nome da empresa, por exemplo“ 

Siemens fraudou contratos no Metrô”, não há a generalização do tipo “Empresa frauda 

contratos no Metrô”. Em relação às organizações, a cobertura da mídia sempre foi 

generalizante e relacionada a relação com o poder público.  

Além disso, compunha o diagnóstico de que a contratualização também era uma agenda 

estratégica para aperfeiçoar questões de transparência e segurança jurídica para as 

organizações de um modo geral. Ainda que pouco percentual delas de fato façam parceria 

com o poder público, elas são muito atingidas até pela cobertura de imprensa, e o 

entendimento do senso comum de sua atuação por conta destas coberturas. De fato, essa 

agenda de contratualização se mostrava muito estratégica em termos de transformação e 

contribuição para as organizações. Por essa razão, iniciou-se um debate para criar uma 

legislação de âmbito nacional.  

O que acontece? Tanto a lei das OSCIPs, quanto  das Organizações Sociais  são de âmbito 

federal, e por essa razão, cada estado e município editaram as suas leis próprias, alguns 

mantiveram o tom da legislação federal, outras não, chegando a criar modelos híbridos, ou 

seja, também havia muita diferença de regra do jogo sobre esses instrumentos, pois cada 

vez que vai fazer uma parceria a organização tinha que entender qual era a regra daquele 

ente federado e verificar, o que foi aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias  do ano. 

Ainda em relação ao diagnóstico, o que se via era a necessidade de uma maior 
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responsabilidade do poder público no acompanhamento das parcerias, então, tinha uma 

percepção de que havia pouca estrutura administrativa para acompanhar, para desenhar os 

planos de trabalho, para fazer análise de prestação de contas, etc. 

Algumas premissas foram adotadas para a construção da legislação, a saber; que ela fosse 

uma solução de aplicação geral, então o âmbito nacional era muito importante, que a 

legislação pudesse fomentar as organizações não só quando elas estivessem fazendo aquilo 

que o poder público já tinha desenhado como políticas públicas. Então, a Lei nº 13.019 – 

depois vou contar o que aconteceu no Congresso Nacional, porque ela mudou bastante - 

criou três instrumentos jurídicos, um chamado de Termo de Fomento, outro de Termo de 

Colaboração e outro de Acordo de Cooperação, sendo este último aplicável para não há 

transferência de recursos. O Termo de Colaboração é aquele voltado para quando a 

organização é chamada a apoiar a execução de uma política pública já desenhada por 

aquela administração. O Termo de Fomento é exatamente a ideia de fomentar iniciativas 

que estão relacionadas ao interesse público, mas que não necessariamente dentro do 

desenho  de política pública já estabelecida, o que pode ser algo muito interessante para 

fomentar possibilidades de inovação, novas tecnologias sociais, novos projeto pilotos que 

podem depois ser instalados, mas, enfim, a ideia do interesse público não estatal.  

A construção desta legislação foi muito interessante, pois foi impulsionada pela Plataforma 

por um Novo Marco Regulatório e durante o seu desenvolvimento dentro do governo 

federal foi conduzida não pelas pastas temáticas. A composição do Grupo de Trabalho que 

realizou os estudos necessários tinha o “núcleo duro” do governo: a Advocacia Geral da 

União , o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o Ministério da Fazenda, a 

Controladoria Geral da União, o Ministério da Justiça, a Casa Civil, a Secretaria-Geral da 

Presidência da República enfim, estavam presentes neste grupo. Além disso, buscou-se 

realizar entrevistas para construção ampla das propostas, por meio de reuniões bilaterais 

com as pastas específicas, porque o objetivo era criar uma legislação que pudesse ser 

aplicada para todas as áreas de política pública sem impeditivos. A gente sabia que tinham 

desafios muito diferentes entre as áreas, que historicamente firmam parcerias com 

estruturas muito diferentes.  

Enfim, após diversas ações realizadas que estão detalhadas no Relatório do Grupo de 

Trabalho criado pelo Decreto 7.568/2011, foi construída um anteprojeto de lei que depois foi 

enviado ao Congresso Nacional como subsídio para um senador, porque já tinham dois 
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projetos tramitando desde as CPIs das ONG sobre esta temática. No momento de 

tramitação no Congresso Nacional a legislação mudou bastante. Este tema de parceria do 

poder público com organizações da sociedade civil além de ser muito técnico, por envolver 

questões específicas sobre entidades privadas sem fins lucrativos, é permeado por muita 

discussão ideológica e política. Então, tiveram muitos debates dentro do Congresso 

Nacional e muito do consenso que tinha se conquistado dentro do âmbito federal junto com 

esta plataforma, não foi mantido nos textos construídos no Congresso Nacional. 

A primeira versão da lei aprovada tem mais de 80 artigos colocando, por exemplo, uma 

previsão que me chamou muito a atenção, “o poder público ou a organização é obrigado a 

colocar no site todas as parcerias em ordem alfabética”. São previsões que extrapolavam a 

complexidade e profundidade de uma lei e, com isso, adotando elementos de decreto, 

portarias e normas com disposições muito detalhadas que não faziam muito sentido. Parte 

dessa versão da Lei assustou muito, principalmente a administração pública, as prefeituras 

que não estavam atentas ao debate legislativo que se articularam pedindo mais tempo para 

a entrada em vigor da lei, para que pudessem se preparar.  

Isso fez com que acontecesse um fenômeno bastante curioso, que não é tão comum ver em 

tramitação de legislação, pois duas medidas provisórias foram editadas e alteraram o prazo 

de entrada em vigor desta lei e junto com uma delas teve uma alteração muito grande da 

legislação que hoje é entendida, ao menos na perspectiva das organizações, como uma 

legislação muito melhor. As modificações trazidas pela Lei 13.204/2015 retirou alguns 

excessos de burocracias, assegurou autonomia das OSCs que era um dos objetivos da 

legislação, enfim, tentou calibrar um pouco mais as regras de controle. Então essa Lei nº 

13.019/2014 alterada pela 13.204/2015 já é válida, está em rigor, para a União e para os 

estados desde 2016, e partir de 2017, para os municípios. Tem um desafio da sua 

implementação, ainda mais porque com as eleições municipais haverá a entrada de novos 

prefeitos que vão assumir de regulamentação, os primeiros chamamentos públicos de 

estruturação para parcerizar com as organizações, entre outras ações.  

O que chamou atenção no processo legislativo foi que, como a legislação anterior assustou, 

principalmente as organizações que estavam parcerizando a muito tempo e que estavam no 

conforto de não precisar passar por processos públicos de seleção, teve muito lobby no 

Congresso Nacional e muitas áreas estão fora da incidência desta lei. Então, a área da 

saúde, por exemplo, está fora, a Lei da Cultura Viva também. No entanto, embora 
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excepcionalidades da Lei 13.019/2014, acredito que alguns elementos importantes dessa 

legislação relacionado à segurança jurídica, transparência na aplicação de recursos, controle 

por resultados e valorização das organizações da sociedade civil poderão inspirar outros 

modelos de contratualização entre o Poder Público e OSCs.  

A gente tem hoje uma legislação que compreende como Organizações da Sociedade Civil – 

além das associações e fundações, para fins desta legislação – a incidência para 

organizações religiosas e cooperativas. Todas essas pessoas jurídicas de direito privado 

continuam podendo firmar com o poder público contratos administrativos normais, 

licitação da Lei nº 8.666, o que até existe para algumas áreas mais específicas que exploram 

bastante a regra de dispensa de licitação, não podendo mais firmar convênio, pois a Lei 

13.019/2014 expressamente vedou, com apenas exceção para o SUS. O objetivo foi   o de 

induzir mudanças de práticas de execução e análise sobre as parcerias, para modificar 

inclusive jurisprudência, de órgão de controle, do Tribunal de Contas e do poder judiciário. 

Alguns exemplos do avanço proposto pela Lei 13.019/14 é o procedimento de manifestação 

do interesse social. O objetivo é que, se alguém  tem uma ideia de projeto para execução 

em parceria com o poder público, ao invés de  apenas poder apresentar porque tem algum 

contato político, e por isso consegue uma audiência, marca uma reunião no gabinete e  a  

ideia é considerada, há com o procedimento uma regra para a democratização deste acesso 

para apresentação de ideias e proposições que podem subsidiar que  chamamentos públicos 

aconteçam.  

Outro exemplo é que agora existe a previsão explícita do pagamento das pessoas 

envolvidas com as organizações quando fazem parceria com o poder público. Esse foi um 

dos principais temas que motivou  o diagnóstico de que a contratualização deveria ser o 

primeiro tema a ser tratado na agenda do Marco Regulatório, pois era comum que  

organizações fossem selecionadas porque  tinham um pessoal capacitado/específico para 

determinada área e na hora de prestação de contas aquele valor era glosado, porque alguns 

gestores achavam que poder público não poderia pagar as pessoas envolvidas naquela 

parceria com o dinheiro público, por aplicação de analogia da proibição prevista para 

remuneração pela União aos servidores públicos dos entes federados.  

Então, essa é uma mudança bastante importante em termos de valorização das 

organizações. A gente tem agora uma possibilidade de explorar algumas das premissas 

dessa legislação que tem a ver com a clareza sobre a regra do jogo, com transparência, 
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busca de efetividade das parcerias, evitando que tenha tanta discussão na prestação de 

contas. Temos também o desafio da implementação das ações indicadas na Lei 

13.019/2014, pois muito do sucesso ou não dessa legislação vai depender da disposição da 

administração pública se organizar, porque de fato ela vai ter um trabalho maior pela 

necessidade de realizar chamamento público, acompanhar a parceria, monitorar e avaliar e 

por aí vai. É uma legislação muito nova, a gente tem se organizado na FGV em parceria 

também com alguns outros pesquisadores que estão interessados nessa temática para fazer 

um monitoramento de implementação da lei, tentando auxiliar inclusive na percepção de 

gestores e organizações, para que possa contribuir para um aperfeiçoamento da aplicação 

desta legislação.  

 

Ideias sobre a Institucionalização dos Processos de Governança das 

Políticas Culturais no Brasil e Inglaterra1 

José Veríssimo Romão Neto 

 

Obrigado, é uma satisfação estar com vocês. Eu vou falar um pouco para vocês sobre uma 

pesquisa que eu tenho desenvolvido. Eu acabei de voltar de um pós-doutorado no Institute 

for Local Governmet Studies na universidade de Birmingham, e eu comparei algumas 

Proposições Legislativas aprovadas durante a 54ª Legislatura no Brasil (2011 – 2015) a 

alguns Atos Legislativos publicados pelo Parlamento inglês em um período aproximado, 

entre 2010 a 2016. Dado esse recorte temporal, meu objeto são as Proposições nas diversas 

áreas das políticas culturais em ambos os países. O objetivo desse estudo foi comparar as 

ideias do Parlamentares britânicos e brasileiros sobre a relação entre estado e sociedade 

civil acerca dos processos de governança das políticas públicas de cultura. 

Assim, do ponto de vista teórico, estou trabalhando com as proposições que usualmente se 

têm chamado de “institucionalismo discursivo” (Schmidt, 2010; 2011) ou análise ideacional 

(Béland e Cox, 2011). Quero defender o argumento de que as ideias dos atores políticos 

importam para a análise da sociedade de maneira geral, e para as políticas públicas de 

maneira particular. As investigações sobre governos e seus aspectos (sejam políticos, 

                                                           
1 A versão final desta apresentação será oportunamente publicada em Romão Netto, José Veríssimo & 
Skelcher, Chris. Gambling on Culture? Political Ideas and Cultural Policies in Brazil and UK. (2017). No prelo. 
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processuais, relacionais ou sobre o impacto de suas atividades) geralmente partem da 

pesquisa sobre instituições consolidadas, como programas, políticas, Partidos Políticos, 

ferramentas de gestão, entre outras, e visam a demonstrar como essas instituições são 

constructo de trajetórias dependentes, de estruturas sociais ou da ação auto interessada de 

indivíduos que reagem a constrangimentos institucionais específicos (Hall e Taylor, 2003). O 

ponto ontológico que quero aqui defender é o de que a sociedade e suas instituições são 

ideacionalmente construídas e que as ideias que constituem o mundo podem operar como 

“convicções causais” (Béland e Cox, 2011). 

Assim, o primeiro problema do qual quero tratar diz respeito a uma questão teórica: 

assumindo que seja possível aproximar ideias e instituições visando à análise de políticas 

públicas específicas e seus processos de governança, é possível que se identifiquem 

“convicções causais” sobre as instituições de políticas culturais e a partir disso se tracem os 

caminhos institucionais que foram percorridos até sua implementação?  

Notem que para elaborar esta questão eu associo uma perspectiva ideacional de 

investigação a outra, mais próxima do institucionalismo histórico, mas ainda crítica a este, 

porque não se trata de identificar uma trajetória dependente, mas, sim, de assumir que a 

influência das ideias sobre um processo de institucionalização trata-se de uma influência 

contínua, e não pontuada (Romão Netto e Assumpção-Rodrigues, 2017; Scheinberg e 

Lounsbury, 2008; Béland, 2005).  

Já do ponto de vista epistemológico, fiz duas grandes questões iniciais, se existe alguma 

relação entre partidos e ideias, e se é possível correlacionar diferentes ideias sobre as 

políticas públicas e regimes democráticos. Dos desdobramentos possíveis para que se 

investiguem essas duas questões, eu selecionei alguns dos problemas que identifiquei para 

falar com vocês, hoje. Começo, então, pela questão da aproximação entre democracia e 

políticas culturais, assumindo que elas estão, de alguma maneira, correlacionadas. Mas, 

também assumindo que não há correlação necessária entre a democracia e políticas 

culturais, uma vez que, todos os governos ditatoriais, não democráticos ou 

semidemocráticos ao redor do mundo também se valem de políticas culturais como 

ferramenta de dominação (Vestheim, 2015). Em regimes democráticos, geralmente as 

políticas culturais tomam desenhos institucionais específicos em formas de secretarias, 

organizações públicas e de regulação das relações de mercado, visando ao incremento do 

que geralmente se chama de “economia da cultura” (Jäger, 2014; Reis, 2008). Um outro fato 
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que demonstra isso é que, depois da Segunda Guerra Mundial, instituições multilaterais 

como a UNESCO inscreveram nos seus estatutos a importância das políticas culturais como 

fundamento da organização democrática, e as constituições dos países democráticos, como 

a do Brasil (Seção II, artigo 215), inscrevem as políticas culturais como direito do cidadão.  

Partindo, então, para a relação entre ideias e instituições, eu quero assumir aqui que ideias 

geram convicções causais. As ideias estão na origem das instituições, elas movimentam 

arranjos institucionais antes das instituições se consolidarem. E da perspectiva ideacional, 

ao invés de assumir que os indivíduos são atores racionais competindo em ambientes 

estáveis, assume-se aqui que, para além dos interesses desses atores, a perspectiva 

ideacional leva em conta outros tipos de valores como: medos, orgulhos e tantas outras 

coisas (Béland e Cox, 2011). 

Já na década de 1950, autores como David Easton (1953) afirmavam que as ideias são 

assimiladas no desenho de diferentes instituições, atuando como base dessas instituições. 

Neste sentido, as ideias oferecem as razões para as ações das pessoas e conformam suas 

rotinas, resultando em instituições sociais, que podem estabelecer essas ideias como 

instituições formais, e enquanto as pessoas interagem com elas, as ideias fundadoras da 

instituição são reproduzidas e por intermédio de interações sucessivas com essas 

instituições as pessoas são confrontadas com essas ideias originais, e esse confronto 

repetido pode reforçar e reproduziras as ideias originais, favorecendo com que as 

instituições estabeleçam uma "alocação autorizativa de valores".  

Pudesse eu interpretar Easton, diria que é como se, toda vez que se entrasse em contato 

com uma norma nós relembrássemos qual é a ideia original que motivou o estabelecimento 

dessa norma. “Vou pagar um imposto”, qual é a ideia original que nos coloca em contato 

com o ato de pagar imposto? É a ideia do Estado de bem-estar social? É a ideia de 

redistribuição de renda? É a ideia de ordens e direitos de cidadania? É a ideia dos direitos 

sociais? Assume-se, assim, de uma perspectiva ideacional, que todas as vezes que nos 

encontramos com as instituições e somos constrangidos por elas no nosso dia-a-dia, que 

isso seja o reforço de uma ideia original que está na gênese dessas instituições.   

Assumido o pressuposto ontológico fundamental da escola ideacional - o mundo é 

construído socialmente e as ideias estão na base dessa construção, sendo regularmente a 

inspiração para a agência humana -, surge um problema epistemológico inicial, ideias não 

podem ser vistas e elas são dificilmente rastreáveis. Onde é que se consegue, então, 



55 
 

encontrar essas ideias no mundo real? Um segundo problema epistemológico derivado 

disso é provar o impacto que essas ideias têm sobre as instituições. Uma vez identificadas as 

ideias, como é que se consegue, de fato, associar uma ideia específica com o 

constrangimento institucional que supostamente tenha derivado dessa ideia? 

Béland e Cox (2011) propõem três pressupostos epistemológicos para se lidar com esses 

problemas:  

1. Ideias precisam, em primeiro lugar, ser oralmente expressas, e os diversos 

atores envolvidos no debate têm que manifestar suas opiniões sobre essas ideias. 

Assume-se, então, que as ideias têm que estar no mundo, não basta ser uma ideia; 

afinal, não estamos em um divã fazendo psicanálise em um consultório, somos 

cientistas sociais. Estamos olhando para instituições que constrangem nossa ação 

em sociedade. Então elas têm que ser expressas de alguma maneira e constranger os 

demais atores. 

2. Uma vez expressas, ideias têm que se conectar necessariamente a algo que 

possa ser mensurado. Elas têm que falar sobre alguma coisa que esteja no mundo: 

vou falar sobre políticas culturais; sobre políticas de saúde; sobre regulação das 

organizações da sociedade civil; etc. Assim, uma vez expressas, as ideias têm que se 

conectar com algo do mundo empírico. 

3. Por fim, ideias devem capturar a atenção daqueles que as defendem, ou que 

podem de alguma maneira influenciar o debate sobre elas. Esse é, então, o terceiro 

critério que a escola ideacional coloca como fundamento epistemológico para 

análise ideacional. 

Apresentadas, brevemente, as principais reflexões ontológicas e epistemológicas da escola 

ideacional e suas possíveis relações com as instituições, passo agora à maneira como as 

apliquei em meu objeto de investigação. Um movimento normativo inicial se faz necessário 

para que se prepare essa aterrissagem, todavia. Assumo, portanto, que em sociedades 

democráticas com estados de direitos consolidados e uma referência clara do que seja o 

Império da Lei, o Parlamento representa um momento institucionalizado de convergência 

de ideias e preferências observadas na sociedade. Assim, estou admitindo que o 

Parlamento representa um lugar onde diversas ideias que emanam da sociedade 

convergem, lócus onde são capturadas pelos representantes e institucionalizadas de 
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alguma maneira, seja em Leis, em Atos, em Constituições, Proposições, Discursos, debates 

das Comissões, etc. Desta maneira, assumo que as ideias expressas na arena do jogo 

político (disputas eleitorais, movimentos sociais, mídia, Partidos Políticos, etc.) podem ser 

capturadas pelos representantes, que as reinterpretam e expressam a partir de uma “fala 

institucional” (Heritage e Clayman, 2010) e a partir da qual é possível que se as identifique e 

categorize, demonstrando, inclusive, uma possível conexão causal estabelecida entre as 

ideias propostas (que são o input político do regime democrático) e seus desdobramentos, o 

output, que pode ser uma política pública decorrente de uma ideia original, uma regulação 

específica de atividades do mercado, ou até uma ferramenta de gestão que estabeleça 

relações entre estado e sociedade visando à entrega de uma política pública específica.  

Resumidamente, no Parlamento, as ideias são oralmente expressas, seja via discursos, seja 

por intermédio de Proposições Parlamentares escritas; elas estão necessariamente 

conectadas a questões empíricas específicas, como políticas públicas, manifestações da 

sociedade, apoios ou desapoios políticos, datas comemorativas, empenho orçamentário, 

etc.; e elas capturam a atenção daqueles que as defendem, conseguindo também capturar a 

atenção daqueles que são contrários ao que está sendo expressado.  

Partindo de tudo isso, eu selecionei algumas Proposições Legislativas dentro da área de 

políticas públicas de cultura na Inglaterra, Reino Unido, e no Brasil entre os anos de 2010 e 

2016, o que engloba dois períodos políticos distintos em ambos os países. Vale a pena dizer 

que eu não fui no texto da Lei, das ideias que já foram, de alguma maneira, 

institucionalizadas. Eu optei por avaliar o processo legislativo; os argumentos, as 

referências, etc. Assim, depois de feitos os recortes da área das políticas e temporal, eu 

peguei todo o processo legislativo dos dois países, e abri o conteúdo desses processos 

legislativos para perceber como essas ideias operaram ao longo do processo legislativo até 

a consolidação da Lei. Então eu selecionei, para o mesmo período, as Propostas Legislativas 

que no Brasil vieram a tornar-se Leis, e no Reino Unido, que não funciona da mesma 

maneira, eu selecionei os Parliamentarian Papers que organizaram as discussões sobre a 

regulação das políticas culturais. 

Retornando aos distintos períodos em ambos os países, no Reino Unido – uma Monarquia 

Parlamentar, estado unitário, bicameral e bipartidária - entre os anos de 2010 e 2014 foi 

governado por uma coalisão liberal-conservadora, liderada pelo Primeiro Ministro David 

Cameron, do Partido Conservador, que se reelege em 2015 com um gabinete conservador 
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puro, e termina por renunciar em 2016 devido à sua derrota frente ao referendo que apoiou 

o BrExit (a saída do Reino Unido da União Europeia). Já no Brasil – uma República 

Federativa, presidencialista, bicameral e multipartidária – a 54ª Legislatura foi marcada por 

um governo de centro-esquerda, com uma ampla coalizão partidária liderada pela 

Presidenta eleita Dilma Rousseff, que presidiu o país entre 2011 e 2014, tendo sido reeleita 

neste ano para outro mandato de quatro anos (2015 – 2018), que não chegou a concluir, 

tendo sido definitivamente impedida pelo Congresso Nacional em 2016.  

Durante o referido período, na área das políticas culturais, o Parlamento inglês fez uma 

discussão severa para regular os jogos de azar e a legalização dos cassinos. Discutiram um 

ato de ciência e memória, sobre a gerência dos museus. Discutiu um movimento de 

centralização da gestão das bibliotecas que levou ao fechamento de diversas bibliotecas 

públicas nas localidades2.  E por último, presentou o relatório de prestação de contas e de 

reorganização da Comissão de Patrimônio Histórico da Inglaterra, documento no qual 

também propuseram uma grande reformulação administrativa das estruturas de 

governança das políticas culturais. Já no Brasil, selecionei a Medida Provisória 545 de 2011, 

que discutiu uma emenda na Lei do audiovisual; o Projeto de Lei 757 de 2011, que debateu a 

estruturação do Programa Cultura Viva (popularmente conhecido como Pontos de Cultura); 

o Projeto de Lei 4682 de 2012, que discutiu o Programa Cultura do Trabalhador (conhecido 

como Vale-Cultura); e a Medida Provisória 545, que propôs uma regulamentação do Cultura 

do Trabalhador, pós-aprovação deste.  

Para proceder à análise dessas Proposições, a metodologia que utilizei chama-se “análise de 

conteúdo direto”, que me permitiu criar categorias apriorísticas para investigar os 

conteúdos, a partir dos debates legislativos selecionados e de levantamento bibliográfico 

acerca dos temas já discutidos pela literatura das políticas culturais. O ganho do método, 

todavia, é que ele também me permitiu fazer um movimento dedutivo a partir da análise do 

conteúdo das Proposições, para criar novas categorias que tenham escapado ao debate e 

investigação prévios (Mayring, 2000; Hsieh and Shannon, 2005).   

                                                           
2 Isso, claro, foi um problema, a despeito de eles serem um reino unido e o poder local emanar da vontade do 
Parlamento, porque o poder local tem, historicamente, uma conformação e uma força muito grandes. Então, 
isso gerou um problema bastante grande nas localidades, quando o governo recolhe, centraliza a gestão das 
bibliotecas e começa a fechar as bibliotecas, porque elas têm uma representação social muito importante para 
eles. É onde os jovens se encontram, tem internet, é onde as pessoas da terceira idade se encontram para 
lazer, então elas têm uma outra função social que não é apenas a de ser biblioteca. 
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Assim, parti das discussões e tipologias propostas originalmente por de Chartrand and 

McCaughey (1989), que se ocuparam fundamentalmente em como se financiam as políticas 

de cultura. Portanto, para criar as categorias indutivas para minha investigação, um dos 

aspectos que utilizei para foi o de financiamento das políticas de cultura, mas eu também 

levei em consideração o papel do Estado na regulação do mercado, na oferta das atividades 

de arte e cultura; a centralidade dos atores no processo de formação de agenda; e que tipo 

de ferramenta de gestão cabe associar a cada um dos modelos na entrega das políticas 

públicas de cultura. Na tabela abaixo podem ser vistas as categorias criadas a partir da 

investigação teórica inicial, e que permitiram que se fizesse uma primeira incursão ao 

conteúdo das Proposições, de maneira indutiva. Para a construção das tipologias, foram 

levados em consideração quatro aspectos centrais para a gestão das políticas públicas de 

cultura em contextos democráticos: 

i) A fonte de financiamento do Sistema – Onde reside a centralidade do 

sistema de financiamento das políticas culturais, se na arrecadação de taxas e 

impostos ou no consumo privado de bens de arte e cultura; 

ii) O papel do estado na regulação do mercado – que aspectos devem ser 

considerados como incentivo ou constrangimento para o consumo de um bem 

cultural específico; 

iii) Centralidade do processo de tomada de decisão na formação da agenda – 

que atores devem ser considerados nos processos de tomadas de decisões sobre as 

políticas culturais; 

iv) Quais os procedimentos de governança mais adequados para a entrega das 

políticas culturais – que ferramentas de gestão (estatal, privada, sem fins lucrativos, 

híbridas) devem ser consideradas para a entrega das políticas de cultura.    

 
Categoria Aspecto Descrição 

Estado 
Patrono 

Sistema de 
Financiamento 

Majoritariamente público 

Regulação do 
Mercado 

Por intermédio de licitações e contratações públicas 

Formação da 
Agenda 

Governo do dia e burocracia especializada 

Ferramenta de 
Gestão 

Administração Direta 
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Estado 
Facilitador 

Sistema de 
Financiamento 

Majoritariamente privado 

Regulação do 
Mercado 

Relação entre oferta e demanda (mais financiamento para as 
atividades mais consumidas) 

Formação da 
Agenda 

Controladores das organizações privadas e/ou associações de artistas 
e Produtores 

Ferramenta de 
Gestão 

Regulação do mercado – incentivos fiscais para áreas específicas e/ou 
incentivo à indústria cultural 

Estado 
Arquiteto 

Sistema de 
Financiamento 

Híbrido entre governo, terceiro setor sem fins lucrativos e mercado 

Regulação do 
Mercado 

Financiamento público com exigência de contrapartida privada 

Formação da 
Agenda 

Governo do dia, burocratas, organizações parceiras e suas redes 

Ferramenta de 
Gestão 

Organizações híbridas entre governo e organizações privadas com ou 
sem fins lucrativos 

Tabela 1: Descrição das Categorias de Estado 

Fonte: Adaptado pelo Autor de Chartrand and McCaughey (1989). 

Como se vê, foram criadas três categorias iniciais para fazer a análise dessas Propostas 

Legislativas: o estado patrono, o estado facilitador e o estado arquiteto. Sendo o estado 

patrono majoritariamente público, com incentivos estatais e entrega de políticas via 

Administração Direta. O estado facilitador é majoritariamente privado no financiamento da 

cultura, e com regulação do mercado pelo estado. E o estado arquiteto, que é um Estado 

híbrido entre governo, mercado e as organizações da sociedade civil, que entrega as 

políticas públicas por intermédio de diversos tipos de “parcerização”. Ao aplicar essas 

categorias à análise das Proposições, emergiram outras subcategorias, derivadas do estado 

facilitador: o estado facilitador moralista, ou seja, ele é um estado mínimo mas que se 

preocupa com questões morais na sociedade, que é a ideia do liberal conservative; o estado 

facilitador-mestre-de-obras (foreman state), que se preocupa com a facilitação das políticas 

públicas, mas mais com o desenho administrativo das ferramentas de gestão do que com o 

output; e o estado facilitador-localista, que se preocupa com o incentivo das políticas 

públicas junto aos governos locais. Também derivaram algumas categorias do estado 

patrono: o patrono localista; o patrono mestre-de-obras; e o que chamei de estado patrono-

participativo, categoria na qual o estado abre espaços para a participação da sociedade civil 

a partir das suas próprias regras, visando um incentivo específico, como o caso dos 

conselhos de políticas no Brasil. E algumas categorias novas também emergiram: o estado 
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pós-materialista; o estado da economia cultural; e o estado regulador redistributivo. As 

descrições destas novas categorias podem ser vistas abaixo.  

Estado Pós-Materialista - reconhece a importância da agência estatal no reconhecimento 

da expressão cultural de minorias, como direito das mulheres, expressões artísticas 

etnicamente orientadas, manifestações LGBT, patrimônio imaterial, e questões ligadas ao 

meio ambiente.  

Estado voltado para a economia da cultura – o estado lida com políticas culturais como 

negócios rentáveis, visando à autossuficiência dos equipamentos culturais. A estratégia de 

gestão é similar à do “estado arquiteto”, mas o financiamento público é decrescente na 

linha do tempo. Há uma forte crença de que as atividades culturais podem incrementar 

diversas áreas da economia.  

Estado Regulador-Redistributivo – o estado regula o consumo de bens culturais por 

intermédio da criação de incentivos a categorias específicas de trabalhadores das artes, 

pelo incentivo ao consumo das artes da classe de trabalhadores em geral, ou por 

incentivos/punições fiscais para empregadores que aderirem aos programas de incentivo. 

Visando à ampliação do consumo cultural como sinônimo de redistribuição, essa categoria 

de estado opera via regulação das atividades de produção e consumo e entrega as políticas 

via hibridização com o mercado e/ou sociedade civil. 

Vale ressaltar que as ideias percebidas para a construção dos paradigmas não se tratam de 

ideias “puras”, ou seja, com enquadramento paradigmático exclusivo em uma categoria. 

Por vezes, um conceito de estado visa um ouput que melhor se enquadra em outra 

categoria ideacional, o que também pode ocorrer com a maneira como as ferramentas de 

gestão (throughputs) foram propostos para operar as políticas de cultura. Dessa forma, 

paradigmas mistos entre as categorias são descritos a seguir na intepretação das 

Proposições analisadas. 

Para proceder a análise dos dados eu usei software chamado Max QDA, que permitiu criar 

essas categorias enquanto eu lia todo o material, de maneira que eu categorizei as ideias 
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que eu encontrava ao longo das Proposições, e feito isso o software rodou uma árvore de 

significado, como se vê abaixo para o caso das Proposições inglesas.3 

 

 

Figura 1: Comparação das Proposições Inglesas 

Fonte: Parliamentarian Papers, elaboração do autor. 2016. 

 

Na figura, o volume do quadrado demonstra a intensidade da ideia que está presente 

dentro do processo ideacional de discussão dessas propostas. Aqui se nota com força a 

presença das ideias associadas à categoria do estado facilitador, especialmente no que diz 

respeito aos Gambling Acts, mas essas ideias perdem força no processo de discussão entre 

2010 e 2013. No Historic England 2016 nota-se a presença das ideias relacionadas aos tipos 

de estado voltado para a economia da cultura e do tipo arquiteto. O que consta nesse Ato, 

particularmente, é uma ideia que justifica uma parceria inicial entre estado e sociedade civil, 

com aporte inicial de recursos públicos, mas que, na linha do tempo, prevê a diminuição do 

incentivo público como estratégia de autossuficiência dos equipamentos de cultura. Essa 

discussão é, hoje, muito presente na Inglaterra ao se pensar as políticas culturais, ou seja, 

como as parcerias podem induzir a autossuficiência dos equipamentos de cultura, 

principalmente aqueles que teriam potencial para captar recursos facilmente, como 

museus. 

                                                           
3 Para melhor compreensão dos British Parliamentarian Papers, seus tipos, usos e descrição, consultar: 
http://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/producing-official-publications/parliamentary-
papers-guidance/types-parliamentary-paper/ (acesso em 10/09/2017). 
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Ao se analisar os dados das Proposições brasileiras, nota-se uma força muito grande nas 

ideias associadas à existência e manutenção de um estado regulador-redistributivista, bem 

como de outro facilitador, e ainda outro de tipo participatório. Assim, a análise das 

discussões das políticas de cultura do Brasil no Congresso, feitas a partir das legislações que 

foram aprovadas no processo legislativo ao longo da 54ª Legislatura, mostra que o estado 

brasileiro no período analisado (2011 – 2015) foi ideacionalmente associado àquilo que o 

estado poderia redistribuir em termos de recursos a partir da regulação das atividades de 

produção e consumo de bens culturais por agentes do mercado, ideias essas associadas ao 

Programa Vale-Cultura; bem como ideias que preconizaram a existência de espaços de 

participação social na gestão das políticas culturais, a quais foram associadas às defesas 

ideacionais dos Pontos de Cultura.4 

 

 

Figura 2: Comparação das Proposições Brasileiras 

Fonte: Proposições Legislativas brasileiras, elaboração do autor. 2016. 

 

Na figura abaixo, comparam-se os processos entre os dois países com a intenção de 

demonstrar a concentração de força das ideias associadas ao estado facilitador na Inglaterra 

e do regulador redistributivo no Brasil. Mas é importante notar que as categorias, se fossem 

                                                           
4 Para acesso a toda a informação sobre a Legislação nacional da área cultural, ver (acesso em 10/09/2017): 
http://www.cultura.gov.br/legislacao/-
/asset_publisher/siXI1QMnlPZ8/content/leis/10937?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Flegislaca
o%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_siXI1QMnlPZ8%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode
%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_UFVehMS15laT__column-
1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2  
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demonstradas em círculos concêntricos, estariam sobrepostas entre as diversas 

Proposições, o que é de se esperar quando se fala em ideias e suas investigações, uma vez 

que ideias não se tratam e percepções absolutas da realidade, mas, antes, de argumentos e 

contra-argumentos que se chocam e expressam na tentativa de que se estabeleçam, 

finalmente, como “convicções causais”. 

 

 

Figura 3: Comparação entre as Proposições Britânicas e Brasileiras 

Fonte: Parliamentarian Papers e Proposições Legislativas, elaboração do autor. 2016. 

Eu vou rapidamente aqui paras conclusões, pois meu tempo já acabou. Para tanto, quero 

retornar à associação original entre políticas culturais e democracia. Dessa perspectiva, eu 

acho que há três reflexões críticas que se podem fazer às ideias identificadas como tendo 

sido associadas aos processos de gestão das políticas culturais no Brasil e Inglaterra. 

Identificando-se a escola ideacional com uma perspectiva mais construtivista do que 

positivista, fico confortável, uma vez feita a análise, em retornar à associação original entre 

políticas culturais e democracia e fazer um exercício sobre os desafios que as ideias 

identificadas, uma vez institucionalizadas, poderiam trazer à essa equação.  

O primeiro problema é um problema acerca dos inputs democráticos. Admitir que o estado, 

a partir de suas instituições, crie as regras de participação para a sociedade civil, gera a 

imediata questão “quem participa?” Quando se pensa a ideia da participação, das parcerias, 

dos contratos e das contratualizações, a ideia de que você possa constranger de alguma 

maneira a entrada dos atores é uma ideia antidemocrática. A ideia de que nós, enquanto 

estado e sociedade, tenhamos que pensar o mínimo possível de constrangimentos e o 



64 
 

máximo possível de possibilidades, quando a gente pensa a entrada no regime democrático, 

a entrada das demandas, a entrada das ideias, ela tem que ser favorecida nesse sentido.  

Em seguida, é possível notar uma questão na saída do regime democrático. Assumindo que 

as ideias redistributivas estão associadas a aspectos regulatórios do Estado, é possível que 

se perceba um problema de qualidade das políticas. “Quem se atinge com essas políticas?”, 

ou que critérios ideacionais de justiça social estão na origem das instituições de 

redistribuição, sendo reafirmados pelas políticas culturais? Assim, a possibilidade de que se 

possam discutir os critérios de justiça também pode constranger os aspectos democráticos 

no processo de redistribuição. E, finalmente, pode-se falar em problemas com as 

ferramentas de gestão que relacionam os inputs aos outputs do regime democrático. “Que 

tipo de contrato se estabelece?” E aqui também vale a assunção de que ideias importam e 

que elas geram convicções causais. Podemos utilizar a fala da Aline, que me precedeu nesta 

mesa, para clarear este ponto. Ela, como agente governamental, afirmou que uma das 

intenções durante a elaboração da Lei do Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil foi a de mudar as percepções embutidas nas legislações já existentes sobre 

a sociedade civil, como a das Organizações Sociais e das Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Público, para o quê três modelos de Termos de Parceria foram criados. 

Levando essa reflexão para as Organizações Sociais, por exemplo, talvez seja possível 

questionar se elas são sociedade civil ou uma extensão do governo. Ou questionar 

comparativamente se há aproximação possível entre as ideias associadas aos Termos 

estabelecidos pelo MROSC e os Contratos de Gestão das OS ou os Termos de Parceria 

estabelecidos com as OSCIPs. Até que ponto essas ferramentas podem ser percebidas 

como processos institucionais que reforçam percepções originalmente ideacionais de 

sociedade civil e, consequentemente, robustecem ou enfraquecem outros processos já 

institucionalizados e caros à sociedade civil, como gestão em redes e accountability 

societal, representação extraparlamentar; ou outros associados a ideias gerencialistas como 

eficiência, gestão e accountability por resultados, etc.    

Anedoticamente, a questão é: um bisturi é só um bisturi, ou ele carrega algum tipo de 

intenção? Eu gosto de pesar que, para escola das ideias, uma ferramenta nunca é 

exclusivamente uma ferramenta. Ela emana de um processo ideacional e ela carrega uma 

intencionalidade. Obrigado, gente. 
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Parte II – Debates do III Colóquio de 

Gestão de Políticas Públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abertura do Colóquio 

Ursula Peres 

 

Bom dia a todas e todos!  

Queria, inicialmente, agradecer à presença de todos vocês aqui, dar-lhes as boas-vindas ao 

nosso 3º Colóquio de Gestão de Políticas Públicas, do Programa de Mestrado em Gestão de 

Políticas Públicas da EACH. 
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É uma alegria para nós realizar esta terceira edição, visto que nosso programa tem sempre o 

objetivo de proporcionar debates sobre gestão de políticas públicas para os nossos alunos 

de pós-graduação e de graduação e para todos os colegas e comunidade que acompanham 

essa discussão da gestão de políticas públicas, seja na EACH, ou em outras unidades.  

Esse é o momento do ano em que a gente para um pouquinho, geralmente em setembro ou 

outubro, para fazer uma reflexão sobre gestão de políticas públicas, quais que avanços 

estão acontecendo e quais obstáculos a gente consegue identificar, para que possamos 

aprimorar nossas pesquisas, nossa atuação nessa área. 

Nessa terceira edição, nós vamos começar com uma mesa bastante importante, nesse atual 

momento, no Brasil, que é sobre planejamento, gasto público e qualidade do gasto público. 

Temos aqui dois colegas que vieram discutir conosco, Ricardo Bueno e Alexandre Guerra, e 

gostaria de agradecer aos dois pois estarem aqui fazendo essa discussão. O Professor Jaime 

Crozatti vai moderar essa mesa, e a Professora Ana Carla vai participar desse debate. 

Espero que esse dia seja muito proveitoso para todos nós, e quem puder acompanhar esse 

debate, discutir com esses convidados, pontos importantes da gestão pública.  

Muito obrigada a todos e vamos dar início ao Colóquio.   

 

 

 

 

Mesa 1 - Planejamento, Gestão Pública e Qualidade do Gasto Público:  

Desafios  e  Experiências 

 

Debatedores 

Prof. Dr. Ricardo Bueno (UNIFESP) 

Prof. Dr. Alexandre Guerra (Prefeitura de Osasco) 

Prof.ª. Dr.ª Ana Carla Bliacheriene (EACH-USP) 

Moderação: Prof. Dr. Jaime Crozatti (EACH-USP) 

 



73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abertura 
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Bom dia a todos e a todas! 

Realmente, como a Professora Úrsula comentou, é uma satisfação, antes que o ano acabe, a 

gente parar para fazer planejamento. Um bom modo de fazer isso é nos encontrarmos com 

especialistas e podermos ter essa oportunidade de dialogar de uma maneira muito franca. 

Essa mesa, conforme já foi anunciado, é chamada Planejamento, Gestão Pública e 

Qualidade do Gasto Público: Desafios e Experiências e versa sobre investigações e práticas 
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que considerem a teoria e os instrumentos de planejamento e gestão pública em nível 

subnacional, considerando o debate contemporânea sobre qualidade do gasto público, 

gestão pública baseada em evidências e alinhamento intragovernamental para resultados. 

Esse é um termo novo “gestão baseada em evidências”, e realmente precisamos discutir o 

uso de algumas ferramentas para melhor planejar a nossa gestão pública. Sem mais 

delongas, eu gostaria de passar a palavra aos nossos dois convidados visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planejamento e Orçamento Municipal: O Caso da Secretaria de 

Planejamento e Gestão de Osasco-SP 

Alexandre Guerra 

 

Obrigado ao Jaime, obrigado aos colegas aqui da mesa. Queria agradecer também pelo 

convite aos professores aqui da casa. É um prazer vir compartilhar com vocês algumas 

experiências. Eu sou um “ex-prefeitura de Osasco”, não estou lá atualmente, então o 

período em que vou me basear para falar é o período da gestão anterior, de 2013 a 2016, 

que foi o ciclo anterior de planejamento. 
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A apresentação que elaborei para mostrar hoje é sobre a ideia do que se precisa, do que se 

pode pensar como aspectos importantes para um ambiente de planejamento. Ou seja, se 

algum aluno de Administração Pública, que está aqui sentado, tivesse para se pensar nesse 

tema dentro de um órgão público, o que seria minha sugestão de itens de importância a 

partir da realidade que eu participei. Foi uma realidade de um município da região 

metropolitana chamado Osasco. Este será o caminho que eu vou tentar trilhar aqui. Vou 

falar um pouco sobre gestão de resultados, pensando no planejamento como prática, mas 

também o planejamento pensando em resultados, pensando nos indicadores de 

desempenho, inclusive, para mensurar objetivos estratégicos.  

O primeiro passo importante para quem for pensar em planejamento de um órgão público é 

pensar em como fazer isso. Qual o melhor instrumento? Se pensar que em um ambiente de 

planejamento eu também teria que dar conta do ciclo de políticas públicas, ou seja, como 

pensar em um órgão, acreditar em um órgão que consiga pensar em planejamento, mas ao 

mesmo tempo pensar em implementação, monitoramento e avaliação. 

A solução, na experiência que eu participei, foi criar uma secretaria municipal. Poderia ser 

de outro jeito. Ter algo associado ao gabinete do prefeito, à própria secretaria de governo, 

que desse conta da parte institucional, mas também do planejamento. A solução nesta 

realidade da qual participei foi criar uma secretaria nova. Em 2013 foi criada uma secretaria, 

e com ela todo o processo de criar um órgão novo. Fazer lei, contratar pessoas etc.  

Deste ponto de vista, eu queria chamar atenção para um aspecto importante, que foi a 

composição da equipe. Quando se criou esse novo órgão, que é a SEPLAG de Osasco, havia 

um conjunto relevante de cargos de confiança, comissionados. Usualmente são cargos 

políticos, muitas vezes para abrigar um governo de coalizão etc. Nós fizemos diferente. Nós 

tínhamos uma carta branca para contratar quem a gente queria, e além disso usamos essa 

flexibilidade dos cargos comissionados para fazer um processo seletivo sério, que valesse a 

pena. Muita gente aqui da USP participou da experiência, principalmente os alunos do curso 

de Gestão Pública. Além disso, haviam alunos da Fundação Getúlio Vargas, da UNIFESP etc. 

Então, a gente fez uma espécie de recrutamento de uma equipe técnica que pensasse 

políticas. 

Pelo menos dentro do ambiente da SEPLAG, a gente conseguiu ter um conjunto grande de 

pessoas com ensino superior compondo a equipe técnica, se não me engano em torno de 

80%, e desses 80%, metade tinha mestrado ou doutorado.  
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Uma questão importante no processo de planejamento é por onde se deve começá-lo. O 

primeiro passo é ter um método. E qual seria o melhor método? Tem o PES, tem o SWOT, 

tem o FOFA, entre outros. O melhor é ter um método! No estágio atual da gestão pública 

brasileira, ter um método é um avanço importante. Então, independentemente do método 

escolhido, ter um método é o primeiro passo importante dentro dessa referência. Nós 

optamos por um desses métodos, o Balance Scorecard que não necessariamente é o 

melhor, isso é um assunto que pode ser discutido, mas era o que conseguíamos fazer com 

menor tempo. O processo se iniciou, tinha lei, contratação de pessoas, o tempo foi 

passando e existia um PPA, um plano plurianual para ser entregue. Então, tivemos poucos 

meses para estruturar todo o planejamento. Esse formato que optamos talvez fosse o 

caminho mais curto no momento. De qualquer maneira, eu acho que a centralidade do 

método adotado foi a que tivéssemos objetivos estratégicos claros, capacidade de 

mensuração do alcance desses objetivos a partir de indicadores de resultados. A partir disso 

pensamos em quais projetos e ações poderíamos executar para atingir esses objetivos. Esse 

processo metodológico considerou esses aspectos e essa é a marca que eu quero deixar 

com vocês aqui. 

Além da metodologia, pensar em planejamento é algo complicado, pois é necessário que 

todos caminhem por um mesmo objetivo comum, e é difícil fazer vários grupos que, dentro 

de uma prefeitura, um governo estadual ou federal, fazem parte de diferentes linhagens 

políticas e partidárias. Então, fazer todo mundo conversar, querer seguir um mesmo 

objetivo, fazer que todo mundo caminhe junto, possui um alto grau de complexidade. Na 

experiência que eu participei o grau era ainda maior, pois era um governo de continuidade, 

já estava na 3ª gestão do mesmo partido político, então já tinha, queira ou não, várias 

pessoas executando suas funções da maneira delas, pois o órgão “secretaria de 

planejamento” ainda não existia. Eles já estavam acostumados a trabalhar da forma própria 

deles e com a chegada da SEPLAG surgiram várias regras, por exemplo, acordo de 

resultados, planejamento, reuniões periódicas, criação de uma sala de monitoramento, 

cobrança por resultados etc. E como eles já vinham trabalhando nisso há duas gestões, 

fazer que todo mundo se alinhasse foi um desafio importante. Dessa forma, tentamos fazer 

que todo mundo trabalhasse junto, conversasse, trabalhasse de forma matricial, por eixos, e 

não por secretarias e que a partir daí traçamos objetivos, indicadores e projetos. 
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Eu tenho um exemplo didático do que eu falei: tínhamos um objetivo de melhorar a 

qualidade do ensino; alguns indicadores que permitissem mensurar isso, como o IDEB, por 

meio de um conjunto de projetos, como: Escola em Tempo Integral, Escola Vai pra Casa; 

formação de professores. Enfim, um conjunto de ações, projetos e programas que poderiam 

mudar a realidade da qualidade do ensino.  

Para cada indicador foram estabelecidas metas de onde se quer chegar. Algumas metas já 

são impostas por sistemas de políticas públicas mais organizados, como é o caso do SUS, ou 

no caso da educação, e que já têm preocupações preestabelecidas. Outras políticas, como 

esporte e cultura, tivemos que pensar em metas municipais, mesmo, não alinhadas a 

estruturas de nível nacional. 

Outra ideia dentro deste contexto era como alinhar métodos sofisticados, como Balanced 

Scorecard, PES e outros métodos, a uma estrutura de PPA e estruturas tradicionais 

orçamentárias? A estrutura orçamentária tradicional foi uma organizada em 1964, foi uma 

das últimas antes do golpe, e que tem lá suas funções, subfunções, uma organização já 

preestabelecida. Como casar todo esse movimento metodológico de planejamento que era 

matricial, que faziam todos pensar de forma coletiva e depois chegar lá no PPA e fazer 

todos pensarem a partir “caixinhas” de novo. Pensar por secretaria, por orçamento etc. 

Neste ponto tivemos que quebrar a cabeça para tentar organizar isso na peça orçamentária 

oficial, que já é uma política ativa, aprovada e é onde a gente pode gastar.  

Outra coisa importante é que, a partir de 2015, nossos gastos estavam se distanciando cada 

vez mais do que havia sido planejado, pois existia uma certa autonomia dentro de cada 

secretaria que tinha lá os seus recursos. Esses recursos iam pra secretaria de finanças que 

avaliava se tinha orçamento ou não tinha, e esse recurso era aprovado ou não. Não tinha 

nenhum mediador para questionar se cada recurso estava sendo gasto como havia sido 

planejado. Diante disso, o prefeito Jorge Lapas, responsável pela gestão que estou 

mencionando, pediu que estudássemos uma forma de não deixar os gastos se distanciarem 

do que estava planejado e que nenhum projeto ou programa novo fosse executado sem 

passar primeiro pela secretaria de planejamento.  

A partir disso, a gente começou a organizar todo o gasto da prefeitura, ou seja, minha mesa 

começou a ter pilhas de processos administrativos, os quais a equipe tinha que rever e dar 

um aval informando se isso estava de acordo com o que havia sido planejado. A qualidade 

do gasto começou a melhorar a partir dessa mudança, e as compras passaram a ser mais 
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racionais. Algumas outras coisas aconteceram, por exemplo, a compra de café e papel 

higiênico, as quais o pessoal não sabia dimensionar muito, chegavam à nossa mesa e os 

números eram assustadores. Repassávamos isso pra nossa equipe de estatísticas e eles 

falavam que tinha compra de café que daria para sustentar um exército por 10 anos! Ou 

seja, além do planejamento de forma mais estratégico, a questão do custeio passou a ter 

uma relação melhor do que nos períodos anteriores. 

Notamos, dentro do planejamento, que muitas coisas que eram faladas nas reuniões 

poderiam cair no esquecimento. Parte da equipe não levava caderno, não anotava nada que 

lembrasse as pessoas a se comprometerem com aquilo. Então, pensamos na ideia de um 

acordo de resultados, um contrato etc., que não é uma ideia inovadora da SEPLAG, e sim 

algo que já vinha sendo feito por outros governos, mas que adotamos e passamos a fazer 

um documento que era um reflexo estático do que foi o processo de organização do 

planejamento estratégico. Era como se fosse um contrato assinado pelo prefeito, os 

secretários e também a secretaria de planejamento e gestão. Neste documento você tinha 

todos os indicadores, projetos, comprometimento com as datas, orçamento, e com 

resultados esperados de cada ação, projeto ou problema. 

Dentro desse processo nós tivemos 32 objetivos estratégicos, 11 eixos temáticos nos quais 

estavam sendo organizados esses objetivos. Associados aos objetivos estavam 100 

indicadores e 290 projetos estratégicos. Isso é bom? Não é bom. Não é bom ter tantos 

projetos estratégicos. Na verdade, o que aconteceu é que todas as secretarias queriam 

colocar tudo o que elas estavam fazendo naquele momento de estar junto com o prefeito, 

mostrar o que estavam fazendo para a sociedade etc., e sem um trabalho de organização. 

Se pegarmos como exemplo o planejamento em Bilbao, na Espanha, eles tinham 7 projetos 

estratégicos. Um rio, fazer um metrô, fazer um aeroporto internacional etc. Eram 7 projetos 

estruturantes que mudaram a cara da cidade. Aqui a gente tinha um conjunto de pequenos 

projetos e isso dificultou muito para a pasta de planejamento tentar organizar e monitorar 

todos esses projetos. Então se tivesse que voltar no tempo e fazer um novo processo de 

planejamento eu colocaria três ou quatro projetos estruturantes para cada pasta, e seguiria 

perseguindo esses projetos até o fim, garantindo orçamento etc. Esse é um aspecto que eu 

gostaria de ressaltar para quem for passar por uma experiência desse tipo.  

Além disso, tínhamos que ter algum instrumento de monitoramento. Tudo o que eu falei foi 

parte do processo de planejamento, mas também pensamos em um processo de 
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monitoramento. As secretarias iam implementando enquanto a SEPLAG os apoiava e 

monitorava esses processos de implementação dos programas. 

Nós idealizávamos um possível modelo organizacional que pensávamos ser ideal. 

Considerávamos que deveriam haver cargos de gestores públicos que pudessem compor 

cada pasta, 3 ou 4 funcionários em cada pasta que pudessem ser o elo técnico-profissional 

junto à SEPLAG para poder acompanhar os projetos etc. A gente não conseguiu fazer esse 

concurso. Entramos em um ambiente de recessão orçamentária e não conseguimos fazê-lo. 

Então, tivemos que dar conta de fazer com os funcionários já existentes. Cada secretario 

tinha autonomia para indicar três pessoas que fizessem a relação com a SEPLAG. Não foi 

100% bom, pois as pessoas que estavam sendo indicadas, a partir das suas competências, 

muitas vezes eram pessoas que já tinham muitas atribuições. Ou era o secretário adjunto da 

pasta, ou alguém com atribuição importante, ou quem cuidava do orçamento etc. Essas 

pessoas não tinham toda essa disponibilidade para esse processo de acompanhamento de 

projetos. Então, não conseguimos implantar isso da forma que havíamos planejado no 

começo de 2013. 

De qualquer forma, a gente tinha uma estrutura na SEPLAG que era feita por: um escritório 

de projetos técnicos, onde tínhamos especialistas que cuidavam setorialmente de cada 

projeto; um escritório local que era composto por três pessoas de cada secretaria, uma para 

orçamento, uma para projeto e outra para estratégia; e por fim, tínhamos um escritório de 

estratégia que refletisse o ato de pensar estratégia. Este último escritório pensava na 

estratégia em si. Por exemplo, será que quando gastávamos recursos com a educação, eles 

de fato melhoravam a qualidade da educação? Se imaginarmos que saiu o resultado do 

IDEB e nosso desempenho tenha sido um fracasso, é nossa estratégia que está errada e 

tenderíamos a fazer alguma mudança do ponto de vista do projeto estratégico. Essa 

reflexão do pensar estratégico foi algo que a gente perseguiu durante todo o tempo dentro 

da organização. 

Outro instrumento que eu acho que realmente trouxe uma mudança significativa, e eu não 

esperava isso quando tivemos a ideia de implementar junto com a equipe, foi a sala de 

situação ou sala de concertação. Nesse ambiente abríamos o planejamento estratégico e os 

projetos, junto com a equipe da SEPLAG, com o prefeito e com as secretarias dele, em uma 

sala oval com uma tela para visualizar as informações de cada projeto, e isso fez realmente 

uma mudança importante.  



80 
 

Nas primeiras vezes que nos reunimos na sala de situação, as equipes das outras secretarias 

não estavam muito comprometidas com aquilo. Então, o prefeito cedeu a senha dele e 

sugeriu que entrássemos em todos os sistemas de transparência disponíveis e 

identificássemos tudo que estava em atraso e que dependesse da gente etc. Depois disso, 

fizemos uma espécie de ficha de cada programa para ver como estava a situação de cada 

programa. Em um primeiro momento, estava tudo vermelho e a culpa era toda da nossa 

prefeitura. Daí em diante, para vocês terem noção, houve um momento que, três dias antes 

da próxima sala de situação todas as pendencias da prefeitura estavam sendo resolvidas 

para quando chegássemos à sala de situação ninguém passasse pelo constrangimento, na 

frente do prefeito e dos outros secretários, de não ter cumprido sua tarefa. O que começou 

com uma ação para evitar constrangimentos, criou uma dinâmica de maior competência 

dentro do poder público.  

Fizemos um sistema informatizado para cuidar de tudo isso. Enquanto o acordo de 

resultados era estático, nós tínhamos um sistema eletrônico que era dinâmico, ou seja, 

colocando os indicadores mostrando a dinâmica de cada projeto; o acompanhamento das 

pendencias; e as secretarias iam incluindo as informações de cada projeto. 

Para finalizar, pensamos em fazer um ambiente de avaliação. Tudo que a gente via a 

respeito de avaliação de resultados fazia uma relação direta com indicadores de resultados. 

Era pensada uma régua que mostrava se atingiu ou não uma meta indicando pra cima ou 

pra baixo, e era isso que era considerado pra saber se um objetivo foi alcançado ou não. 

Porém, vimos que isso não dava conta, pois tínhamos que considerar, também, o esforço 

que cada secretaria estava fazendo para alcançar seus objetivos. 

Ou seja, o quanto a secretaria gostaria de alcançar e o quanto ela estava se esforçando para 

alcançar os projetos dos programas que foram combinados. Para isso inventamos um 

gráfico, uma bissetriz, como se diz na matemática, onde havia os indicadores (comum em 

qualquer livro de resultados) e do outro lado colocamos uma linha que indicava os projetos. 

Nós considerávamos coisas simples, nada muito sofisticado, por exemplo: prazo, 

orçamento e o resultado esperado. E o que poderia acontecer? Se cair naquele quadrilátero 

azul mais escuro (Alexandre aponta para slide), ou seja, vamos supor que aqueles projetos 

estavam em nível 1, muito mal executados, no entanto, conseguimos alcançar o nosso 

objetivo. O que isso significa? 
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No início a estratégia para esse projeto estava equivocada. Outra coisa que poderia 

acontecer é que, se caísse naquele vermelho mais escuro (slide novamente), mais próximo 

de 3, e essa é a pior situação, isso significa que nós gastamos muitos recursos, nos 

esforçamos muito, cumprimos tudo na data, foi feito tudo conforme o combinado, mas o 

indicador não mudou. Ele ficou entre o 0 e o 0,33. Então, a gente não mudou a realidade. 

Isso significa que estávamos com a estratégia errada. Gastamos muitos recursos públicos e 

não conseguimos mudar o que gostaríamos de mudar. Já tudo o que caía no meio, na 

matemática chamada de bissetriz, que é do laranja ao verde (slide), significa que a 

estratégia estava correta. Ou seja, foi muito bem no projeto e nos indicadores. 

Basicamente era isso que eu gostaria de passar. Eu gostaria de concluir que, pensar no ciclo 

de políticas públicas dentro de um órgão é você ter que considerar todas as etapas, cada 

realidade é uma realidade, ou cada lugar é um lugar, como diria Mano Brown dos Racionais. 

Ou seja, existem suas complicações, existe um processo político de cada realidade e o que 

você deve tentar fazer é que todos caminhem de acordo com um objetivo comum, sempre 

considerando formas de avaliar o que está sendo feito, por exemplo, considerar indicadores 

de processo e indicadores de resultado.  

Eu gostaria de agradecê-los e espero que tenha sido útil compartilhar essa experiência com 

vocês. 

 

 

 

 

Análise da Produção Bibliográfica Sobre Qualidade do Gasto Público 

Ricardo Bueno 

 

Queria primeiro agradecer pelo convite, dar bom dia a todos. Vou iniciar com uma reflexão 

preliminar sobre a questão da política baseada em evidência. Por vezes, quando a gente 

tem algumas dificuldades, não só no setor público, mas na vida cotidiana mesmo, a gente 

sempre imagina que pode ter um apoiador, digamos, psicológico, pra lançar mão e auxiliar 

na solução desses problemas no dia a dia.  
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A política baseada em evidência ou mesmo qualquer outra técnica baseada em evidência 

pode ser sim um auxiliar importante na consolidação de informações sobre políticas 

públicas, mas ela tem uma certa limitação. A limitação dela provém do próprio método. 

Então, já a escolha de fazer uma sistematização baseada em evidência já é uma escolha. Ao 

se fazer essa escolha se limita a uma série de outros objetivos, concorrentes inclusive, tão 

legítimos quanto àqueles que vão ser avaliados, mas que permeiam o setor público, a 

gestão pública em suas políticas. Então, vai aqui uma nota de atenção pra esse tema. É um 

tema importante, a gente tem debatido bastante sobre ele, temos estudos também, 

existem áreas que ele tem uma certa difusão maior. E no Brasil, a literatura e mesmo a 

consolidação de informações sobre política baseada em evidência, como não tem um 

veículo específico nacional, ela perpassa os veículos da própria área de Administração 

Pública, mas também você vai encontrar material sobre isso nos periódicos das áreas 

específicas. Então, em economia aplicada, nas próprias revistas relacionadas à área da 

saúde – quando você quiser falar sobre gestão pública de saúde.  

Acho que essa é uma primeira reflexão importante porque um pouco do trabalho do 

planejamento, da reflexão e depois da ação – do Estado em ação – podem se beneficiar das 

evidências que são sistematizadas por essa abordagem da política baseada em evidência. 

Mas ela não vai ser suficiente para dar conta dos desafios que a gente encontra na 

sociedade do século vinte e um, porque ela vai estar sempre, de certa forma, “olhando pra 

trás”. Ela coleta e organiza as evidências “do pra trás”. Quando você fala de política em 

evidência – isso na maior parte – olhando “pra frente”, isso implica em ter uma série de 

estratégias e estudos inclusive, pesquisa básica prospectiva, olhando “pra frente”. E como 

todos nós sabemos num período de quatro anos, que normalmente é o período do ciclo de 

gestão ou do ciclo político – que fica atrelado ao ciclo de gestão – acaba sendo não 

suficiente quando você está trabalhando com políticas de educação ou mesmo de saúde, 

pra que você consiga demonstrar indicadores para além da eficácia. Acho que isso fica como 

uma reflexão bastante positiva e é interessante que você tenha isso, mas agora vamos ver 

isso um pouco relacionado com o planejamento.  

Esse primeiro slide é só pra fazer uma retomada com vocês de alguns aspectos normativos 

do planejamento, para que depois a gente possa discutir. Então, a lógica tradicional é a do: 

planejamento, orçamento e controle. E aí vai se desdobrar naquilo que o Alexandre já 

comentou com a gente um pouquinho, no Plano Plurianual, nas Diretrizes Orçamentárias – 
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que também é anual – e na Lei Orçamentária que é realmente o detalhamento do que você 

vai operar de orçamento pro ano. Isso é submetido a um controle, esse controle pode ser 

interno e externo. Quando ele é externo todos nós já tivemos – quem está na Administração 

Pública, na gestão – contato com os órgãos de controle. Nós temos os Tribunais de Contas, 

mas também temos o Ministério Público atuando com o controle externo. E no controle 

interno você tem hoje em dia as corregedorias, tem também as controladorias e tem as 

auditorias internas. E aí a gente vai ver que lá pra frente há uma diferença e alguns desses 

órgãos vão mais, recentemente, pra um campo de trabalhar com os resultados e os outros 

vão trabalhar com os procedimentos. Então a gente não consegue ainda ter uma certa 

homogeneidade naquilo que a gente precisa reportar.  

O dia a dia do gestor, na verdade, é aquilo um pouco que a gente ouviu o Alexandre falar, 

tem a necessidade, se a gente precisar de alguma demanda, essa demanda, na nossa lógica 

deveria vim da sociedade, que se organiza e apresenta as demandas, mas, na verdade, em 

grande parte das políticas públicas a demanda é dada pela oferta. Então se eu tenho oferta 

de serviços de saúde de determinado tipo, possivelmente eu vou ter mais demanda daquele 

tipo de serviço. Tudo isso é atrelado a um sistema orçamentário, portanto tem uma rubrica 

específica e aí vai se chegar a um gasto. Acho que essa é uma versão mais normal. Esse 

gasto vai ter também, eu diria, uma outra imbricação que é a execução. Então a gente 

conhece as fases tradicionais de edital, licitação até que vá sair a ordem de empenho e aí 

começa de fato a execução do gasto. E do outro lado, depois que o gasto foi executado e o 

serviço foi atestado, ele vai ser liquidado e existe um pagamento daquela despesa.  

Bom, eu escolhi pra dividir com vocês um pouquinho – fiz uma breve, que eu chamei de 

cartografia –, que com uma única palavra de pesquisa, uma expressão, que é a questão da 

“qualidade do gasto”. E é surpreendente que nos últimos dezoito anos a gente tenha uma 

média, se fosse analisada, de menos de um artigo por ano sobre o tema. E quando a gente 

vai ver, na verdade, mesmo pensando com toda essa agenda que a gente tem desde 2015 

relacionada aos desafios orçamentários que vêm se impondo pra gestão pública, você 

percebe que o pico de 2016 é bem parecido, com o “antes” da crise; possivelmente porque 

muitas das pesquisas que ainda estão em andamento serão publicadas no futuro, um ano e 

meio depois, dois anos e meio depois. 

Por que acho que isso é importante pra gente? Pra gente tentar olhar quem fala de 

qualidade do gasto público e quem tem a trabalhado como temática. Veja que tem um salto 
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na década de noventa até os 2000, tem um salto onde não se publicou sobre isso. Eu 

empreguei, pra trazer aqui e a gente discutir um pouco hoje, a base do Spell que tem os 

periódicos da área de Administração, Economia, Engenharia, enfim.  

Agora, pra gente entender em temos de veículos aonde essas coisas estão aparecendo, 

bom, tem três revistas: Gestão e Conhecimento, Gestão e Planejamento, e Gestão e 

Tecnologia que estão “mais fora” do nosso dia a dia na gestão pública, mas a gente vai ver 

que aqueles que eu marquei em verde são veículos bastante conhecidos na nossa área. 

Então a gente tem a Revista de Administração Pública e temos a Revista do Serviço Público, 

as duas têm a maior quantidade de trabalhos. E quando a gente for ver, na Revista do 

Serviço Público, depois vou apresentar pra vocês no detalhamento, tem um perfil também 

de trabalhos que estão lá. Nas revistas Gestão Pública e Cidadania ou a Cadernos do pessoal 

da FGV tem um único artigo do ano passado. Então, só pra entender que é bastante nova 

essa temática para esse periódico, e tem uma chamada pública em andamento. Isso mostra 

que há um certo movimento no campo atrelado a essa temática. E aquela revista de 

Administração Hospitalar e Inovação, os dois papers que estão lá são relacionados a área da 

saúde. Depois a gente fala um pouco sobre essa temática.  

Bom, e aí o que tem sido temática desses trabalhos? A maior parte é de contabilidade 

gerencial. Então, contabilidade gerencial o que é? São sistemas de informação atrelados a 

report, ou seja, à relatórios de custos gerenciais, na vertente gerencial – custo por 

qualidade. Esses dois trabalhos são trabalhos de empresas do setor público, possivelmente 

as empresas do setor público tenham um drive específico voltado a falar, por exemplo, 

quanto custa a qualidade do serviço que ela oferece, mesmo sendo público. E aí, há uma 

grande dispersão na temática generalizada. Há um trabalho sobre contabilidade pública, os 

princípios da contabilidade pública e aí se a gente retomar os aspectos normativos do setor 

público, a contabilidade pública, se a gente levar ela até o controle, ela é completamente 

amarrada. Isto garantiria uma grande segurança para a sociedade em relação ao que está 

sendo gasto e como ele vai ser de fato rastreado.  

Há um trabalho ainda da década de noventa, bastante interessante, sobre o custo e a 

qualidade do gasto em políticas sociais, do governo no final dos anos noventa no âmbito 

federal; e um outro trabalho sobre custo de falha que também representa essa discussão 

um pouco atrelada a: será que temos uma estratégia adequada ou não? Então, a gente já 

pode fazer essa vinculação. Há dois trabalhos mais próximos da questão do desempenho, 
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um que faz a vinculação de orçamento com desempenho, no caso, o desempenho do órgão 

público em questão e um outro, que é bem mais recente, e que não trata de um órgão 

público, mas trata de políticas públicas e elas trazem uma tríade de situações, que é: a 

comparação custo versus indicadores e depois ver se isso tem relação com desempenho ou 

não. Isso é uma outra dimensão quando a gente olha a qualidade do gasto, faz-se uma 

vinculação muito superficial de que talvez melhor qualidade seja melhor desempenho – e 

são construtos teóricos diferentes.  

Há um trabalho sobre finanças públicas que compara o nosso sistema financeiro com outros 

países; países europeus e países da América do Norte. Há um trabalho em 2015 sobre 

qualidade do gasto que enfoca o custo judicial, portanto, ele se insere em toda uma 

discussão de aumento da eficiência do judiciário, mas é de 2015 e percebam que apareceu a 

temática e talvez ela reapareça apenas em 2018, mas que até agora não apareceu de novo. 

E por fim, há um trabalho de meio ambiente, focando em uma política pública de meio 

ambiente que versa sobre se a qualidade do gasto, o quanto foi investido, para que se tenha 

essa política pública e se ela reportou resultados. 

Bom, o que eu quero compartilhar com vocês aqui? Primeiro que a qualidade do gasto ela 

vai informar os diferentes construtos operacionalizados por organizações de natureza 

distintas, então eu tenho, boa parte dos trabalhos enfocando sim o executivo, mas há 

alguma tentativa de se enfocar outros poderes. Isso talvez porque o gestor esteja no 

executivo, sim. Mas de certa forma, se a gente for olhar para a qualidade do gasto para a 

sociedade como um todo, talvez todos os poderes contribuam com esse gasto, e vai ficar 

sempre um desafio maior, que é fazer a discussão e o debate em relação ao método das 

trocas justas, por exemplo. Será que a sociedade está disposta, por exemplo, pegando o 

contexto do sistema de saúde, que em temos de constituição é um que possui bastante 

familiaridade, será que a sociedade está disposta a determinar qual seria um valor de trade-

off por exemplo em relação a vida de um paciente? Quer dizer, quanto eu invisto por mês 

pra salvar uma vida? Será que nós temos uma sociedade que tem esse debate? A gente 

precisa pensar que nossos valores também, os valores sociais, os nossos valores de 

solidariedade, humanismo, talvez não conversem muito bem com o debate da qualidade do 

gasto.  

A ideia de fazer essa cartografia é começar a fazer indicativos. Olha, se eu já tenho alguma 

evidência sobre qualidade do gasto nessas áreas, então, eventualmente, ao informar uma 
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nova política pública ou um órgão público ou uma empresa pública que vai trabalhar com 

temática parecida, possivelmente poderia levar isso em consideração. Essa é a ideia que a 

gente já tem, uma noção com base no que as pesquisas demonstram pra gente, tem algum 

resultado do estilo outcome, não um resultado com base necessariamente em um indicador 

formalizado.  

As políticas organizacionais são diversas, possivelmente os indicadores vão ser escolhidos 

por aqueles grupos que estão ali naquelas organizações, inseridos num contexto político-

institucional. 

Um pouco sobre os desafios. Tudo bem, isso é o que a literatura mostrou, é o que a gente 

sobre a qualidade do gasto e é o que a gente pode usar um pouco como pano de fundo para 

discussão de uma política baseada em evidência em uma de suas dimensões que seria o 

gasto público.  

Bom, os desafios. A gente como sociedade tá enfrentando esse desafio e o desafio do custo 

da corrupção. Então, possivelmente, estudos no futuro de qualidade do gasto que aborde o 

custo da corrupção precisarão ser realizados e ser reportados para a sociedade de uma 

forma geral. Os estudos ainda são muito preliminares, então esse range, esse intervalo do 

custo da corrupção, tá indo desde 10% até 25% do PIB. É um potencial de variação muito 

grande pra você inclusive poder contrabalançar isso com medidas mais efetivas de controle. 

É necessário ter um equilíbrio entre o controle, o custo do controle e o benefício do 

controle. 

A questão das parcerias. Numa sociedade bastante diversa como a nossa, cada vez mais 

plural e participativa, pois nós temos visto isso de uma certa forma como estímulo para os 

gestores públicos e a construção das políticas públicas que são organizadas em sistemas 

tem isso como um pilar, a participação social, gera um sistema híbrido de governança aonde 

vamos ter organizações puramente estatais e organizações privadas. E dentro dessas 

organizações, desse “acordo”, eu preciso me guiar por instrumentos específicos de cada 

uma dessas relações. Então talvez um contrato de gestão, um modelo específico ou único, 

que implemente pra várias secretarias dentro de uma mesma prefeitura, não seja o mais 

adequado. Ele recusa o meu custo de controle e pode dar uma sensação de governança com 

um controle maior, mas pode ser que ele não responda aos desafios de determinadas 

políticas e aí fica cada vez mais difícil de atingir o objetivo.  
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Descendo um pouco para a temática da coprodução, essa é uma temática bastante 

importante para nosso campo atualmente e aí a coprodução com os efeitos da big data. 

Então a gente tem uma questão muito importante, todo mundo viu os avanços que o Brasil 

teve no governo eletrônico e agora com a big data se a gente pensar no cruzamento de 

informações pessoais com o comportamento de uso dos serviços públicos talvez eu consiga 

ter uma predição melhor de demanda e de oferta. Isso pode me ajudar na melhoria do 

gasto, talvez não na qualidade em si.  

Uma produção, eu diria, um trabalho mais de aprendizagem mais compartilhada e essa é 

uma temática bastante comum nos outros países etc. principalmente do hemisfério norte, 

mas que no Brasil ainda é incipiente. Então como que eu consigo ter compartilhamento de 

organizações para prestarem serviços entre si entre distintos níveis de governo, para 

serviços diferentes, pode ser para advocacy, pode ser para serviços comunitários. Como que 

eu crio essa aliança de organizações? 

E por fim, vou deixar aqui algumas questões que seriam mais desafiadoras. Nós temos uma 

situação de crise e de qualidade do gasto. Mas como que você lida com uma questão do dia 

a dia que é você por exemplo ter um gasto maior que seu orçamento? Como é que você lida 

com o ano que vem, com o novo regime fiscal para a esfera federal, pros órgãos públicos e 

tudo isso com uma demanda crescente em relações às suas ações e serviços sociais. Acho 

que isso é bastante importante e gostaria de deixar esses dois pontos para que a gente 

pudesse depois refletir. Obrigado.  

 

  

 

 

Planejamento Governamental e Judicialização das Políticas Públicas 

Ana Carla Bliacheriene 

 

Bom dia a todos, bom dia aos professores e colegas! Já receberam as boas vindas, mas 

ratifico as boas-vindas. Que esta casa seja também a casa de vocês. 
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Bom, o meu papel aqui é debater com os senhores. 

Então, a partir do olhar de cada um dos professores, eu vou fazer algumas observações. 

Também a ideia de que os professores possam eventualmente abordar algum outro aspecto 

e também a plateia poder, a partir da palestra e das provocações do debate, fazer suas 

próprias perguntas.  

Em relação à palestra do professor Alexandre, em que ele trata do planejamento e a 

importância de sua prática, pela qual ele passou, ele foi falando e foi me lembrando de 

algumas características em relação à qualificação. A gestão pública, muitas vezes depende 

dos bons gestores para que ela seja boa. Um bom gestor qualifica a gestão, mas as 

instituições preexistentes no exercício da gestão precisam também estar de alguma forma 

bem estruturadas para que o gestor não consiga fazer um estrago tão grande, então a gente 

não pode viver de Dom Quixote em Dom Quixote na gestão pública. Para não haver Dom 

Quixote em Dom Quixote a gente precisa ter essas estruturas, que estão à disposição dos 

gestores (institutos jurídicos e as instituições), que elas estejam bem organizadas. 

E eu vi que na exposição do professor Alexandre, ele foi explicando como ele foi pensando o 

planejamento, as etapas, como ele construiu os vínculos com as equipes de trabalho, como 

ele construiu as metas com aquele agente político que era o Prefeito e que tinha algo 

desejável para entregar à sociedade, diferentemente do que tinha sido entregue pelo 

partido dele até então. Como foi o processo de construção. Se alguém aqui conhece a 

gestão pública, vai tentar ter o mandato para conseguir organizar os modelos, obter os 

dados com burocracia e conseguir suporte legislativo: isso leva metade da gestão. 

Então a gente tem mais dois anos para colocar em prática e para começar a ter algum 

resultado que ao final da aquela gestão, o prefeito precisa de resultados visíveis, e quatro 

anos se transformaram em dois anos. Daí eu fiquei pensando, né, como fortalecer essas 

instituições para que esses dois anos iniciais, as vezes se transformem em um ano inicial. A 

gente tem a boca torta do cachimbo que a gente fuma. Minha área é direito, então minha 

boca torta me fez lembrar o quanto os mecanismos de controle, principalmente o judiciário, 

é cúmplice de uma má gestão. Eu sei que essa é uma frase forte, mas o Poder Judiciário é 

tradicionalmente cúmplice de uma má gestão e ele começa sendo cumplice de uma má 

gestão, não é porque ele tenha este objetivo, mas quando demora a julgar, quando se nega 

a encarar os efeitos nocivos que o desvio ou o uso inadequado do dinheiro público geram na 

sociedade. Pouco ou muito, quando a gente entende os problemas da gestão do judiciário e 
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acha que ele é a melhor forma de qualificar a gestão, porque a gente não acredita no poder 

transformador que existe nas estruturas executivas do estado. O judiciário, ele sempre 

chega depois para resolver coisas que já não têm mais jeito. Mas como que o judiciário 

poderia ajudar o gestor para que as coisas não chegassem no judiciário? Essa seria a 

pergunta chave. 

E aí eu deixo para vocês, principalmente para o professor Alexandre, para as suas 

considerações, duas situações: hoje está em julgamento, inclusive está em pauta, ontem foi 

iniciada a discussão no Supremo Tribunal Federal, a discussão da ação direta de 

inconstitucionalidade nº 5595, e ela está colocando em xeque os artigos 2º e 3º da EC/ 86 de 

2015 que mexe com financiamento da saúde no Brasil. E a discussão jurídica de fundo nessa 

ação direta de inconstitucionalidade é sobre a natureza jurídica do orçamento público, 

finalmente, o orçamento é impositivo para as políticas sociais ou não? A jurisprudência 

majoritária do Supremo, até aqui, foi no sentido de que Lei Orçamentaria é lei no sentido 

formal, não é lei que gere dever de cumprimento obrigatório, porque ela tem a forma de lei, 

mas não tem a natureza jurídica de lei. Isso quer dizer que se o gestor descumprir o que está 

na lei orçamentaria, eles não estão praticando, a priori, nenhum ato de improbidade. 

Como é que, se para a gente que tem um ciclo de política pública, a gente começa com 

planejamento, e no planejamento a gente diz que tem uma meta, e quando a gente diz que 

tem uma meta, nos comprometemos com o cumprimento dessa meta, e se não cumprir 

essa meta a gente tem que justificar porque não foi possível cumprir. Isso é empregar um 

instrumento normativo que é uma Lei Orçamentaria, e ao final de todo esse ciclo o 

Judiciário fala que se não cumpriu a Lei Orçamentaria, não tem problema.  

Como é que um órgão de controle, controla esse gestor? E aí a gente passa ao gestor, como 

se controla seus atos, se o Judiciário abriu mão, de uma forma vergonhosa nos últimos anos, 

dos seus deveres constitucionais. Quando eu falo que ele julga, mas o julgado decide se 

obedece ou não, no caso o Congresso Nacional, e ele não só abriu mão do seu dever 

constitucional de julgar, nessa última seção pavorosa da história da República do Brasil, mas 

há anos que ele faz isso com gestores.  

Aprendemos nas Faculdades de Administração, nas faculdades de Econômica, nas 

faculdades de Gestão de Políticas Públicas que o gestor, ele deve fazer o planejamento com 

metas, cronograma e que ele deve cumprir o planejamento e se ele não conseguir. A última 

etapa do ciclo, a avaliação, volta-se para resolver o problema, mas para quem dá a última 
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“canetada” aqui, não é bem assim. Teve um ano que eu fiquei apavorada com uma 

professora de Direito Financeiro e vi que a parte da Lei Orçamentária que tinha sida vetada 

pela presidente da época, foi o anexo de metas. Se não há metas, não há controle, mas 

nada disso importa quando a Corte Suprema assevera que a Lei Orçamentária é apenas lei 

em sentido formal. 

No Brasil existe um costume, isso é um costume mesmo, um costume do processo 

legislativo brasileiro em que o presidente da República pode vetar artigos da Lei 

Orçamentária. O presidente da República é a única pessoa que pode mandar o projeto de 

Lei ao Congresso Nacional, só ele pode fazer projeto de Lei Orçamentaria (competência 

privativa). O Congresso Nacional, pela Constituição, é o único que decide sobre o 

orçamento e, ao final desse ciclo, o projeto de lei volta para o presidente que pode vetar. E o 

que mais me assustou desse ano que eu peguei, adivinha o que foi que aconteceu nos 

últimos mandatos, adivinha o que foi vetado? Como eu disse, o anexo de metas. Como é 

que você veta o anexo de metas da Lei Orçamentaria que você mandou e que você era a 

competente exclusiva para mandar e que não foi alterado pelo Congresso Nacional, foi 

mantido, e você altera o seu anexo de metas.   

O que o gestor está dizendo à população, não tenho metas, a meta é não ter meta e 

“quando chegar na meta, eu dobro a meta”. E o que faz judiciário diante de uma situação 

dessa? Mantem a jurisprudência vergonhosa de que a leis orçamentarias são leis no sentido 

formal. Mas nesse mesmo Judiciário, que não estão nos Tribunais Superiores, os juízes de 

primeira instância, que têm feito a revolução no Judiciário.  Os |Tribunais são bastante 

conservadores, e enfim uma forma de escolha estranha, vinculados a modelos clássicos de 

gestão patrimonial no Brasil.  

Os juízes de primeira instância estão fazendo uma pressão na jurisprudência dos Tribunais 

Superiores e estes estão repetindo uma tendência que parece absolutamente contraditória 

aí dizem que a lei orçamentaria é meramente formal.  

Que pressão é essa que o Poder Judiciário está recebendo? Tem até nome bonito, tem 

milhares de artigos publicados já: judicialização das políticas públicas.  

Qual que é o fundamento para um juiz conceder liminar determinado que um gestor, a 

despeito do planejamento realizado, ao termo de uma política pública para atender a 

determinado grupo de pessoas, ou alguma pessoa, principalmente na área da saúde, a 



91 
 

lógica é a de que direitos sociais têm fundo constitucional e fundamental que tem 

obrigatoriedade de estar no planejamento do Estado, e, portanto, tem obrigatoriedade de 

estar espelhado na Lei Orçamentaria. E pasmem! O Supremo tem mantido essas liminares. 

O mesmo Supremo que diz que a Lei Orçamentaria é lei no sentido formal. 

Então a gente está no momento de crise do Poder Judiciário e essa crise tem a ver com a 

transição do entendimento de que até a década de 1990 todas as pessoas que se formaram 

na faculdade de direito foram doutrinadas com a seguinte teoria: separação dos poderes, 

independência dos poderes. O Poder Judiciário não se imiscui, não invade, não interfere nas 

decisões discricionárias. Que são decisões discricionárias? Aquelas em que o gestor analisa a 

conveniência e a oportunidade. Vou contar para vocês que uma grande parte das decisões 

dos gestores dia a dia são discricionárias. Quais são as vinculadas? Aquelas em que 

expressamente a lei determinou que fossem realizadas daquela forma, dentre elas, políticas 

públicas de saúde, dentre elas as que determinam piso mínimo de gasto público para as 

políticas públicas de saúde; dentre elas, grandes aspectos da política nacional de educação; 

e hoje nós temos judicialização da política nacional de educação, temos judicialização da 

saúde, essa com um pouco maior impacto financeiro, e tem aí outras razões de mercado 

para indicar esse impacto. Tem judicialização do sistema carcerário, judicialização de 

políticas públicas do idoso e do adolescente. Todas essas políticas públicas estão batendo à 

porta do Judiciário.  

Quando bate à porta do judiciário, e aí o questionamento professor, é porque o modelo 

institucional criado de controle interno e controle externo não está funcionando, Judiciário é 

a última palavra da República sobre de quem é o direito. Se eu tenho um modelo de 

planejamento interno prévio, tão bonito quanto o que o Alexandre fez, se eu tenho um 

modelo de planejamento interno prévio bem aplicado com avaliações de boa qualidade, 

retroalimentando a qualificação do sistema, provavelmente vai ter uma qualidade de 

política pública melhor, provavelmente tem a tendência de reduzir a judicialização. Se eu 

tenho um órgão de controle interno seja o modelo da Controladoria Geral da União, que 

envolve cinco atividades, seja o modelo parcial que os municípios utilizam, mas que 

funcionem, eu resolverei internamente meu problema de conflito com o cidadão, pela 

ausência de uma política adequada. Provavelmente isso não levará à judicialização. 

Se o Tribunal de Contas da União, que fiscaliza o repasse da União para os municípios, que 

são fiscalizados, nesses casos, por dois Tribunais de Contas, fortemente pelo Tribunal de 
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Contas da União, principalmente os municípios pequenos que dependem imensamente da 

repartição de verbas, dos fundos, e eles são controlados pelo Tribunal de Contas da União, e 

são controlados pelo Tribunal de Contas dos Estados ou dos Municípios nos Estados. 

Se esses controles fossem harmônicos, e não são - não existe uma regra nacional de 

avaliação para os Tribunais de Contas, cada Estado tem seu modus operandi e o Tribunal de 

Contas da União tem seu modus operandi - se tivéssemos um controle social a partir de 

plataformas abertas de transparência de verdade, transparência ativa, não essa 

transparência que a gente tem, que coloca um conjunto de informações financeiras de 

caráter fiscal absolutamente ininteligíveis para quem não é da área e até para quem é da 

área, a gente sofre porque se você olhar um município de um Estado e um de outro, ele vai 

fazer todo aquele relatório contábil com base e na forma que o Tribunal de contas daquele 

município do Estado dele acha que é certo, e ele vai fazer da política pública que usa 

dinheiro da União, da forma que o Tribunal de Contas da União acha que é certo.  

Então assim, é muito gratificante Alexandre, ver alguém que passa pela gestão e que faz um 

trabalho belíssimo desse, que a gente ensina aqui no curso de Gestão de Políticas Públicas, 

aos nossos alunos dizendo: é assim que se planeja, é assim que se executa, é assim que se 

avalia, é assim que se retroalimenta. Ok, mas, mais na frente, vai encontrar um “bicho”, no 

caso a minha turma da área do direito que não entende absolutamente nada de gestão de 

política pública, não entende absolutamente nada de planejamento e menos de 10% das 

faculdades de direito no Brasil tem a matéria de direito financeiro como obrigatória na 

formação de advogado, mas eles serão juízes, eles serão promotores, e eles estão lá na sua 

porta para interferir nesse planejamento da política pública e eles vão dar a palavra final, 

eventualmente te levando no camburão junto. 

Então Alexandre, minha provocação é: dentro de todo esse planejamento que você fez da 

sua atuação no município, com certeza você enfrentou no meio dele deslocamento de 

verbas orçamentarias, por ordem judicial, provavelmente na área da saúde, mas também 

tem de outras áreas, que desestruturou esse seu trabalho preliminar. Como vocês 

conseguiram, mantendo essa linha de ação de vocês, retomar o barco para o lugar? 

 

Comentário 

Alexandre Guerra 
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Pergunta difícil, mas vamos lá começar voltando um pouco, no ambiente de... talvez de 

conhecimento estruturado, que no caso os municípios vêm adotando nos seus diversos 

níveis. Vou fazer uma estatística aqui, vamos dizer que existe um conjunto significativo de 

municípios, vamos chutar uns 80%, é um chute, mesmo, que vêm trabalhando de forma 

bem estruturada. Ou seja, trabalhando com base no improviso, com base de planejamento, 

etc. Esses aí, por exemplo, vão sofrer a judicialização, vão pagar e vão fazer com que os 

estruturados não paguem. Mas tem um outro conjunto de municípios que vem trabalhando 

com um pouco mais de estruturação, com algum processo de gerenciamento de projetos e 

etc.... vamos chutar uns 15%, e esses municípios vêm de alguma maneira trabalhando 

melhor com um conhecimento estruturado da realidade. E um conjunto menor, vamos 

chutar uns 5%, ou menos que isso, vem trabalhando com a ideia do desempenho, ou a ideia 

das metas. Ou seja, são poucos municípios que vêm, apesar de ter todas as ferramentas 

formais, do PPA etc., e que de fato levam a sério a história de perseguir objetivos 

estratégicos de desempenho. Acho que, para esses diferentes níveis de planejamento, a 

questão do judiciário afeta talvez de forma distinta. Eu vou falar aqui sobre a realidade que 

eu participei, e que são talvez os municípios que estão tentando olhar o gasto público de 

forma planejada, com alguma meta. E é logico que as decisões judiciais, também concordo 

contigo, deveriam ser o último estágio. Se chegou no judiciário quer dizer que alguma coisa 

está errada, seja dentro do poder executivo, ou seja, dentro do poder executivo a gente 

tinha que ter mecanismos para entender as demandas da população e de alguma forma ter 

absorvido isso, para que não chegasse ao judiciário... no caso dos medicamentos é isso, mas 

não é só isso, tem um monte no campo da educação, acesso ao ensino, enfim, os municípios 

acabam tendo que pagar essa conta, e vão pagar, porque é ordem judicial. Agora o que que 

eu acho que poderia ter um formato de PPI, ou seja, incluir parte dessas situações dentro do 

processo de planejamento, desde de que elas não influenciem no bem coletivo, ou seja, 

como demandas individuais que têm um custo alto poderiam, de certa forma ser 

conflitantes com objetivos mais gerais, ou prioridades mais gerais da população. E como 

que os controles poderiam de certa forma estar também observando esses aspectos, mas 

também os controles dos órgãos externos, tribunal de contas, ministério público etc. Acho 

que a participação da sociedade também teria importância. Porque na verdade a gente não 

está dialogando com a população e esses processos fazem toda uma transformação. E 
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concordo contigo sobre controle social mais amplo, que a gente tenha possibilidade de 

prestar contas para a sociedade e que a sociedade tenha canais para fazer suas demandas. E 

a gente não conseguiu avançar nisso. Apesar de ter sido uma “demanda histórica da 

constituição”, temos criados conselhos, pelo menos nas cidades em que eu participei e não 

foram poucas, não foi só a de Osasco.  

Ainda não vi como nós os gestores ou professores de certa forma podemos identificar 

mecanismos de fato eficientes para que seja possível dialogar e conseguir reverter esse 

processo. 

Agora voltando especialmente a seu ponto, eu sou um crítico a essas intervenções do 

judiciário, e ela afeta muito no nosso planejamento e toda a condução que a gente gostaria 

de fazer do ponto de vista do conhecimento mais estruturado da realidade, num formato de 

planejamento e de metas, que a gente acaba atingindo, coloca recurso de um lado pro outro 

e acaba atingindo 

Respondendo sua primeira pergunta, que se eu entendi bem, ela fala um pouco do 

fortalecimento institucional e quanto difícil é planejar. Planejar... quanto tempo isso 

demora? E quando viu já acabou a gestão e é difícil deixar um legado sobre isso. Não 

sabemos se as outras gestões vão continuar usando essa metodologia e esse processo. Isso 

continua sendo um problema.  

Qual que é a recomendação que eu tenho a esse respeito? É importante ter sistemas de 

políticas públicas estruturados para uma política não morrer. Aí saindo da esfera do 

planejamento e caminhando para a esfera setorial. É importante a questão de a política ser 

perene, tem que ter conselho, tem que ter participação. Lá em Osasco o que nós deixamos, 

por incrível que pareça, não foi um conselho deliberativo, mas um conselho de cultura, 

muito forte. Os artistas se uniram, o conselho foi forte de forma participativa, foi difícil o 

secretário entrar lá e fazer algo que não converse com o conselho, acho isso importante.  

O que a gente tentou fazer lá em Osasco foram processos mais longos de planejamentos 

setoriais, municipais setoriais, mobilidade, cultura, disso, daquilo, da pessoa com 

deficiência. Esses agentes têm que estar envolvido para conseguir garantir que esse modelo 

institucional não se dissolva, e garantir obviamente, parece obvio, mas o financiamento da 

política. Se for olhar PEC do teto, nem o financiamento das políticas tradicionais sociais que 

estão garantidas de forma constitucional a gente está garantindo.  
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Então assim, tudo isso, se você me perguntar se a gente consegue garantir uma política... a 

gente não consegue. Há várias realidades em que a gente não consegue. Não sei se 

consegui responder às perguntas à altura, mas tentei falar um pouco sobre cada ponto. 
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Quero agradecer novamente a presença de todos. Nós tivemos a primeira mesa sobre a 

questão do planejamento e qualidade do gasto público, e agora seguimos aqui com a 

segunda mesa para discutir políticas urbanas e os seus desafios na atualidade brasileira. As 

cidades passam por inúmeras transformações em múltiplas dimensões, e os padrões de 

governança das políticas urbanas tornam-se cada vez mais complexos, envolvendo atores 

públicos e privados em diferentes arranjos. Nesse sentido, esta mesa visa discutir tanto os 

novos desenhos das políticas urbanas quanto novas possibilidades de lentes analíticas para 

compreender essas transformações, e também, pensar a gestão dessas políticas públicas 

urbanas. 

Temos nessa mesa duas figuras ilustres. O professor Eduardo Marques, do Departamento 

de Ciência Política do Centro de Estudos da Metrópole, que vem discutindo os padrões de 

governança das metrópoles nos últimos tempos e que vai nos trazer em sua apresentação, 

principalmente questões relacionadas à pesquisa nessa área, que é algo que está 

despontando e se consolidando em termos de formato de pesquisa. Temos também, o 

professor João Whitaker da FAU e ex-secretário de habitação do município, que vai buscar 

trazer o seu olhar pensando essa questão das políticas urbanas na cidade de São Paulo. 

Eu agradeço aos dois por terem aceito o convite e estarem aqui na EACH fazendo essa 

discussão conosco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Políticas do Urbano: a Agenda de Pesquisa Brasileira 

Eduardo Marques 
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A minha apresentação tem por objetivo discutir um pouco como se dão as políticas urbanas, 

tentando levantar elementos pra uma agenda de pesquisa no Brasil. Este é o meu objeto de 

pesquisa recente, nos últimos quatro/cinco anos tenho trabalhado exclusivamente sobre 

isso. Originalmente no meu doutorado eu trabalhei com políticas urbanas, mas não estava 

muito claro pra mim como elas eram formatadas como tal. Sou oriundo da área de políticas 

públicas, depois passei por discussões sobre segregação, desigualdade da metrópole e tal, e 

agora mais recentemente voltei pra área das políticas públicas, centrando minha atenção 

nas políticas urbanas e políticas do urbano.  

Daqui há pouco defino melhor o porquê do “do urbano”. Meu projeto atual é comparativo e 

envolve estudos sobre esse mesmo assunto em Paris, Londres, Cidade do México e Milão, 

além de São Paulo. É uma rede de pesquisas que inclui colegas e equipes de pesquisa desses 

outros lugares. Nós temos produzido dados inclusive só sobre São Paulo, no primeiro livro 

“A metrópole de São Paulo no século XXI“ que foi publicado em 2015, depois uma versão 

em inglês dele publicada em 2016, vários artigos sobre governança e padrões de 

governança e um dossiê sobre capitais do urbano. Vou falar bastante sobre capitais do 

urbano e artigos mais recentes sobre política e políticas urbanas. Tem um artigo meu que 

acabou de ser publicado na Revista Brasileira de Ciências Sociais sobre isso. Estamos 

produzindo um livro que já está escrito e submetido e que esperamos que saia em 2018. A 

professora Úrsula, inclusive, tem um capítulo sobre finanças públicas bastante interessante.  

Qual o plano de fundo dessa discussão que vou apresentar? O plano de fundo é o 

crescimento e consolidação da área de políticas públicas no Brasil. No começo dos anos 90, 

inexistia uma área de políticas públicas constituída no Brasil. O curso que vocês fazem aqui 

não existia e também pouco existia a área de políticas públicas como tal. Isso muda nos 

anos 90 com uma expansão forte dos estudos de políticas públicas brasileiras dialogando 

com paradigmas e teorias internacionais, mas tentando produzir conhecimento localmente 

também, tentando detalhar o estudo do Estado, entender o “Estado em ação” nos seus 

detalhes. Isso, então, se consolidou e levou à expansão da produção científica e de cursos de 

graduação e pós-graduação. E vocês são o produto desse processo, de consolidação de uma 

área de políticas públicas.  

Entretanto, dentro dessa área, as políticas e a política das cidades - não é “para a” ou “na 

cidade” é “da cidade” - são”, digamos, um "patinho feio", "um filho caçula". Isso acontece 

internacionalmente também: há discussões na literatura internacional acaloradas sobre 
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isso, tentando entender por que o urbano propriamente, a política do urbano, a política que 

acontece nas cidades, representam vazios, vazios conceituais, mas não empíricos. Por que 

não empíricos? Porque possui um monte de estudos sobre o tema, mas não há um conjunto 

de conceitos e teorias tentando entender suas especificidades e porque são diferentes da 

política e das políticas que acontecem em outros lugares.  

Há duas razões para isso, uma dupla cegueira, digamos. A Ciência Política acha que a cidade 

é um objeto desimportante, estudar cidades é uma subcategoria, tipo uma série B da 

pesquisa, importante mesmo são tema como guerra, instituições como o congresso 

nacional, relações internacionais, eleições, SUS, etc. A política e as políticas da cidade 

seriam coisas que não tem especificidade e que para estudar seria simplesmente necessário 

transportar os modelos de análise e teorias produzidas a nível nacional para o nível local. A 

cidade, portanto, seria uma miniatura do que acontece no nível nacional, e a política e as 

políticas poderiam ser transportadas linearmente. Esta é a visão da Ciência Política. Por 

outro lado, na visão dos estudos urbanos, as instituições políticas, a burocracia, o Estado em 

si, processos que acontecem dentro e entorno dele, seriam objetos desimportantes. Seriam 

mero resultado do que acontece fora das instituições, na sociedade: movimentos sociais, 

mobilizações coletivas, empresas privadas e seus lobbys, mobilizações coletivas, dinâmicas 

do capitalismo. Todos esses fenômenos acontecem fora ou acima das instituições e as 

impactariam, explicando com que elas façam o que fazem. Novamente, o objeto de estudo 

“políticas do urbano” se mostraria um objeto desinteressante para os estudos urbanos. Eu 

não acredito nisso. Acho que a política da cidade e na cidade tem que ser estudada em si, 

sendo objetos relevantes que tem especificidades intrínsecas, e que devem ser estudados 

como tal. Não porque eles representem uma escala de algo que é geral, pois se fosse assim 

bastaria simplesmente transportar modelos de outros lugares, fazendo uma miniatura da 

política nacional como se fosse a política local. 

É aí que entra a ideia da política do urbano e das políticas do urbano. O deslocamento 

implícito no “do” é apenas semântico, mas serve para chamar atenção e distanciar essa 

discussão da discussão das políticas urbanas, propriamente. É um pouco o exercício que o 

Dahl faz com o conceito de “poliarquia": ele chama as democracias realmente existentes de 

outro nome pra dizer que não são a mesma coisa. Efetivamente são política e políticas que 

são “da” cidade, diferentes das políticas que acontecem na cidade. Tem muita coisa que 

acontece na cidade que impacta suas dinâmicas e seus habitantes, mas que não são 
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políticas da cidade. Mas tem políticas que são propriamente da cidade - as políticas da 

construção, manutenção e reprodução da própria cidade e da vida urbana que acontece lá 

dentro. São os elementos que estão associados à produção da cidade concretamente e da 

vida das pessoas, empresas e entidades que estão lá. Quais são suas especificidades? Existe 

uma especificidade da política e das políticas do urbano, as quais precisamos nos atentar ao 

estudá-las. Temos que desenvolver um programa de pesquisa coletivo para produzir 

estudos que dialoguem com esses conceitos de maneira a detalhar cada um desses 

elementos. 

Bom, o primeiro conjunto de especificidades destas políticas está associado aos atores 

envolvidos e às interações que travam entre si. São atores que ou não existem em outros 

lugares ou que quando existem tem comportamento diferente dos apresentados nas 

cidades, e que atuam na política e nas políticas da cidade. Esclarecendo: política e políticas 

são, respectivamente, politics e policy. A primeira entendida enquanto conflito, articulação, 

aliança e a segunda entendida enquanto o Estado em ação, as políticas públicas que o 

Estado faz. Por que esses atores são específicos? Porque eles têm interesses e relações 

especificas com o Estado e com o espaço. Uma parte da miopia da Ciência Política e da 

Administração Pública sobre o tema também tem a ver com o fato de elas não incorporam o 

espaço em seus modelos e teorias. O espaço não é uma categoria central nem para a 

Ciência Política nem para a Administração Pública e tem uma relevância periférica, sendo 

entendido simplesmente como uma categoria de distribuição de elementos, mas não com 

papel ativo. 

O segundo elemento que devemos olhar são as burocracias e as instituições políticas da 

cidade, que são muito peculiares. Burocracias locais são muito diferentes de outras escalas 

de governo, tem uma dimensão muito mais próxima da demanda, no nível da rua - se 

quisermos trazer a ideia do Lipsky - muito mais próximas da implementação no conjunto 

das fases da política e muito mais distantes dos escalões burocráticos superiores. É 

diferente você ser um burocrata de médio escalão em Brasília e um burocrata de médio 

escalão em São Paulo. Em São Paulo tem que resolver os problemas em tempo curto e 

entregar políticas, enquanto o burocrata de médio escalão em Brasília tem que formular 

algo que ainda segue uma longa cadeia até virar política, até chegar ao usuário. Na cidade, 

nas políticas do urbano, a relação é muito mais direta. Os políticos locais tem também 

características e lógicas diferentes dos políticos de outras esferas, embora seja evidente que 
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o voto é sempre especializado, já que alguém vota em alguma zona eleitoral espacialmente 

definida. Porém, quanto menor o distrito eleitoral, os votos mais se distritalizam, embora a 

maioria dos políticos locais tenha voto distritalizado informalmente mesmo com distritos 

grandes. A grande maioria dos políticos disputa eleições em nível local e a máquina por 

meio da qual os políticos se elegem é uma máquina especializada. O fato dela ser 

espacializada espacializa os interesses e associa políticas no espaço. Os atores da sociedade 

civil também são bastante diferentes, específicos. Seus interesses são, novamente, 

espacializados, e eles se associam em torno de benefícios, temas e demandas localizadas no 

espaço.  

Por fim, temos a ideia de capitais urbanos. Por muito a literatura dos estudos urbanos 

esteve olhando para o tema, mas teve sua atenção deslocada. Primeiro pela literatura 

estruturalista dos anos 70, lendo o capital em geral como a grande dimensão a ser 

considerada nas relações entre cidade e capitalismo. Na prática essa é uma pergunta 

abstrata demais para apontar os elementos concretos de pesquisa a serem analisados. A 

relação entre capital e cidade em geral é uma relação estrutural, só útil para entender os 

grandes períodos históricos. 

A relação entre capitais (específicos) e cidades, por outro lado, é mediada por muitas coisas. 

Por exemplo: para a Wolksvagem, interessa que os trabalhadores cheguem à fábrica para 

trabalhar. Não interessa o que fazem para isso, de que jeito chegam, se moram longe ou 

perto, se o transporte é privatizado ou operado pelo Estado. Todas essas coisas são 

irrelevantes para a empresa. Pra quem é operador do sistema de trens, entretanto, tudo isso 

faz diferença. Pra quem é o construtor da via por onde os ônibus passam, tudo isso faz 

diferença. Quem está interessado realmente em como a cidade é, e como as políticas são 

produzidas, e que políticas são produzidas (em seus detalhes), são os capitais concretos, as 

empresas privadas, os atores privados que têm seus processos de valorização associados ao 

processo de construção da própria cidade. Dentro desse conjunto há um tipo de ator 

específico que foi analisado ao longo do tempo e já há bastante tempo foi apontado pela 

literatura de estudos urbanos como central, que é o capital incorporador. A gente sabe 

muito sobre o capital incorporador porque há muita literatura sobre ele, mas não sabemos 

quase nada sobre os capitais que exploram e provém os serviços públicos. Também 

sabemos muito pouco sobre os capitais construtores. Começa-se a saber um pouco agora 

sobre os capitais de consultoria, de estudos, de gestão, de gerenciamento, que são muito 
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importantes para entender produção de policias públicas no Brasil. Eu acho que isso é uma 

agenda de pesquisa muito interessante e ainda em aberto. 

Estou falando o tempo inteiro sobre relações das políticas com o espaço, mas acho que a 

Ciência Política foi cega durante muito tempo sobre essas relações com o espaço. Por que 

atores tanto da política quando das políticas têm importância no urbano e temos que levar 

em consideração a sua relação com o espaço? Por que existem três dimensões espaciais da 

política e das políticas. Primeiro o espaço é dimensão constitutiva das percepções que os 

atores têm sobre o espaço. Há uma corrente da geografia, especialmente os teóricos 

franceses, que analisaram como grupos sociais diferentes veem, experimentam, trafegam e 

percebem diferentemente o espaço. Portanto, constroem suas preferências sobre o espaço 

de maneira diferente. Isso porque a forma como os interesses são produzidos dialoga com 

as percepções que indivíduos e grupos têm. 

Depois existem espacialidades. Tanto a ação dos indivíduos desenha espaço o tempo 

inteiro, - eu por exemplo quando vim da minha casa até aqui fiz um certo trajeto, de certa 

forma, por um certo modal, desenhando um fluxo. Fazemos isso o tempo inteiro. O espaço 

é um produto concretizado, corporificado, cristalizado em fixos, mas também vivido e 

revivido e produzido através de fluxos que todos os atores estão produzindo na cidade o 

tempo inteiro. Isso envolve, por exemplo, se um candidato resolve fazer campanha num 

lugar ou no outro, ou como se espacializam os efeitos sobre as políticas, como as políticas 

públicas incorporam diferentemente o território nas suas lógicas.  

Uma terceira dimensão (associada com as duas anteriores) diz respeito ao fato de tudo se 

localizar. Ao se localizar, constrói espacialidades, influencia certos padrões e lega para 

momentos posteriores uma certa história de localizações dos eventos políticos, gerando 

uma inércia que faz com que ao longo do tempo essas coisas influenciam as próximas 

rodadas dos processos sociais.  

Tem aí um conjunto de elementos que estão associadas com peculiaridades do ciclo de 

políticas públicas. Existem peculiaridades da política do urbano que se pararmos pra pensar 

conseguimos entender, comparando com os modelos clássicos de análise de políticas 

públicas. Primeiro, o ciclo de políticas do urbano é mais curto, é mais superposto e é mais 

interativo entre fases. Então, toda a crítica que se faz a ideia do ciclo como classicamente 

formulado na literatura dos anos 50 é ainda mais forte no caso das políticas do urbano 

porque se tem menos escalas hierárquicas, menos tempo entre formulação e entrega da 
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política, com uma interação muito maior entre os atores que participam da cadeia das 

políticas. O ciclo de uma política do urbano é muito mais interativo, muito mais curto. A 

implementação é muito mais central, a política está muito mais próxima da implementação 

e todos os argumentos associados à implementação estão muito mais próximos. 

Especialmente os argumentos bottom-up da implementação, não apenas os argumentos da 

corrente que diz que a implementação corrompe, altera a produção de políticas, mas 

principalmente os argumentos que dizem que na implementação coisas são produzidas. 

Que a implementação é uma fase criativa do ciclo e coisas que acontecem lá embaixo por 

quem está implementando e pela interação entre quem está implementando e os usuários, 

produzindo efeitos pra cima, que alteram as políticas. Isso é ainda mais forte nas políticas do 

urbano, porque o ciclo é mais curto, superposto e interativo. A gente está mais próximo da 

rua e do guichê, mais próximo da produção direta, da entrega direta, onde as burocracias do 

nível de rua e a interação com os usuários são muito mais importantes, muito mais centrais 

para transformar e produzir interação. As estruturas de entrega das políticas são muito mais 

espacializadas e essa espacialização das estruturas de entrega faz com que as políticas, 

propriamente, tenham aquelas espacialidades que falei anteriormente. 

Os interesses dos atores também são espacializados. Os jogos redistributivos, 

especialmente, estão muito claramente postos para os atores. Se sabe exatamente que 

quando se vai fazer uma ponte, um aterro sanitário, uma escola num certo lugar, as pessoas 

que estão naquele lugar e as pessoas que estão em outro lugar sabem direitinho quem está 

sendo beneficiado e quem não está. Portanto, há uma dimensão de espacialização dos 

interesses dos atores que faz com que os jogos políticos sejam muito mais duros, sejam 

muito mais próximos do redistributivo, no sentido do Lowi. Todos os atores veem o caráter 

redistributivo das políticas, de uma maneira muito mais forte do que quando se fala em 

outras políticas, como as ambientais, em escalas mais amplas, por exemplo. 

Existe uma dimensão muito pouco explorada na literatura, que é o que eu chamo de 

dependência da trajetória espacial. O fato da propinquidade existir e da espacialização dos 

interesses acontecer fazem com que as políticas operem num ambiente muito dependente 

da trajetória, muito mais que nas outras escalas. Essa dependência da trajetória passa por 

dimensões espaciais. O processo de dependência da trajetória é um processo que empodera 

certos tipos de atores. Isto é, alguma mudança acontece na política ou nas políticas 

empodera certos grupos e desempodera outros grupos a partir de um certo ponto no 
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tempo. Esse empoderamento faz com que na próxima rodada - mesmo que incremental- 

esse grupo seja mais poderoso que os outros, que foram desempoderados. A tendência é 

que esse futuro seja reforçado, contrariamente a outro futuro que seria possível, mas que se 

torna crescentemente improvável porque aqueles atores foram desempoderados. Isso diz 

respeito a uma dimensão temporal, como o Pierson fala. Mas há também uma dimensão 

espacial muito forte, pois na medida em que se produzem políticas espacializadas, são 

empoderados certos grupos e desempoderados outros, já que eles estão localizados 

diferentemente no espaço onde estas políticas operam. 

Por último, a gente tem a centralidade de instrumentos de políticas especificas. A ideia de 

instrumentos é uma ideia muito forte no campo dos estudos urbanos, mas ela demorou 

muito tempo pra entrar - mas com um sentido levemente diferente - na Ciência Política. 

Mas entrou, felizmente, e se pensa cada vez mais nos efeitos dos instrumentos - isso é uma 

fronteira de pesquisa, na verdade – analisando os efeitos que os instrumentos de política 

pública produzem. Instrumentos são gadgets, são ferramentas operacionais, são coisas que 

foram produzidas e, uma vez produzidas, elas geram efeitos independentes da ação 

humana.  Elas são não-humanos que produzem ação. Uma vez criado o bilhete único, por 

exemplo, ele continua produzindo efeitos na cidade, independente das pessoas terem que 

fazer alguma coisa, já que ele automatizou a relação entre os fluxos de circulação de 

dinheiro, das pessoas e dos ônibus na cidade. Ele criou certos tipos de incentivos para certos 

tipos de viagem e não para outros. Ele desempoderou certas burocracias de nível de rua, por 

exemplo os fiscais que ficavam lá olhando as plaquinhas e anotando os números de 

passageiros transportados. Ele criou efeitos e continua produzindo efeitos, independente 

de ação humana posterior, como se ele tivesse agência sozinho. Outro exemplo é o teto de 

gastos do Temer, um instrumento forte de políticas públicas: uma vez colocado em ação, 

ele produz efeito independe de qualquer agência. E como todos os instrumentos, ele não é 

neutro, é algo que foi produzido socialmente. Tem certamente dimensões técnicas, mas foi 

produzido socialmente e isso tem efeitos.  

Por último, isso tudo junto forma os padrões de governança que ancoram as políticas do 

urbano. Padrões de governança são conjunto de atores e instituições em relação entre si 

conectados por vários tipos de relações na produção das políticas da cidade, na política e 

nas políticas da cidade, sendo compostos pelo conjunto de elementos a que eu vim me 

referindo nessa fala, associados entre si. Estou trabalhando exatamente nessa agenda de 
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pesquisa, e isso é um pouco um mapa do que aprendemos até agora e ao mesmo tempo um 

mapa do que pretendemos estudar - cada um destes pedacinhos - no futuro. Estão todos 

convidados à aventura de estudar as políticas do urbano. 
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Política Urbana e Disputa pelo Espaço Urbano 

João Whitaker 

 

Bom dia a todos e todas! É um prazer estar aqui, hoje. Tenho vindo regularmente para cá, 

agradeço o convite de toda a equipe, agradeço à Professora Úrsula e é um prazer estar aqui 

com o Edu, que é um grande amigo e que formulou, na verdade, essa temática. Eu trabalho 

mais com política habitacional do que política urbana propriamente dita, então essa 

temática do urbano, tão bem sistematizada, de maneira científica pelo Edu me ajuda muito, 

pois eu vou fazer uma abordagem mais empírica desse assunto, baseada na experiência 

prática, e menos em uma sistematização mais racional do assunto como objeto de estudo, 

que não é exatamente aquele sobre o qual eu trabalho. 

Eu acho que isso é importante, e eu queria ressaltar o fato de que a pesquisa e a abordagem 

que o Professor Eduardo Marques traz aqui, mostra uma forma de se analisar a questão do 

urbano com essa preocupação em entender as dinâmicas internas, a instituição do Estado e 

a relação dessas dinâmicas internas com a relação Estado-Sociedade, e mostra uma 

preocupação justamente em entender os fenômenos reais dessas dinâmicas, o que 

normalmente não é uma coisa habitual na academia. A academia tende a discutir as 

políticas urbanas de uma posição mais teórica e que em geral acaba deixando escapar os 

elementos muito menos glamorosos, e muito menos fáceis de se observar, justamente 

dessas vicissitudes das relações políticas, econômicas, pessoais, que afetam a construção e 

a condução da política em si.  

Então, acaba criando um descolamento muito grande da análise acadêmica em relação à 

realidade. Eu prezo muito na abordagem que o Edu traz, justamente essa preocupação em 

tentar ver o que é o real. Na condução das políticas esse conflito aparece muito fortemente. 

Volta e meia você vê cobranças que são maravilhosas no papel, mas que são absolutamente 

impraticáveis, colocadas muitas vezes por uma visão idealista e simplificada que a academia 

pode fazer. Então, eu acho muito importante esse cuidado de entender essas que são as 

dificuldades da implementação prática da política pública.  

Na questão do urbano, o Edu começou falando que a ciência política em geral desconsidera 

as especificidades do urbano. E não é só a política pública! Em geral, a questão do urbano e 

a questão da habitação como parte essencial da política do urbano, são muito 
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desconsideradas em termos de política pública. É só ver o esforço que se fez no Brasil para a 

construção e implementação de uma política pública, consistente no tempo, na área da 

saúde ou na área da educação, inclusive com vinculações orçamentárias 

constitucionalmente cravadas, e a desproporcionalidade que tem essa preocupação com 

essas áreas em relação às questões urbanas e habitacionais.  

Se vocês pegarem por exemplo, o poderoso ministro da Saúde do Clement Atlee (o primeiro 

ministro inglês que ganhou a primeira eleição trabalhista do pós-guerra em 1946 contra o 

Churchill, e que implementou toda a estatização e construção do estado de bem-estar social 

inglês para poder reavivar o capitalismo naquele momento, constituindo uma sociedade de 

consumo de massa), era ministro da Saúde e ficou conhecido por este cargo, mas, na 

verdade, era ministro da Saúde e da Habitação, pois já se colocava ali a ideia de que se você 

não tivesse política habitacional e política urbana para constituir cidade, urbano, qualidade 

de vida, você não tem as outras coisas, e menos ainda saúde. Então, na verdade, do ponto 

de vista da racionalidade da política pública, você fazer a boa política urbana e a boa política 

habitacional vai lá pra frente lhe trazer uma redução significativa em termos de gastos em 

saúde e educacionais. Quem tem casa e mora bem tem menos problemas de saúde, não 

tem córrego contaminado que passa na frente, tem menos problemas para colocar uma 

criança em uma escola próxima, tem estruturação da rede de equipamentos muito mais 

eficaz, e assim por diante.  

A questão do urbano traz dentro dela, sempre faço questão de frisar, a questão da 

habitação, porque esse é um outro problema. A política urbana descola e separa a política 

da moradia, quando na verdade as duas são absolutamente intrincadas, não existe 

separação, pois a cidade nada mais é, antes de tudo, o espaço do abrigo, espaço da vida, ou 

seja, onde a gente mora, e depois, a partir disso se desenvolvem as outras atividades 

sociais, econômicas, mas em torno da questão principal, que é a questão do abrigo e 

moradia. A política urbana não pode ser descolada da política habitacional, mas, por n 

razões que a gente poderia discutir aqui em mais uma mesa só sobre isso, isso acaba 

acontecendo. Há essa separação.  

Essa questão do urbano tem um problema, quando considerada como política pública. Na 

verdade, ela é uma das poucas políticas que, claramente, necessita ser entendida como uma 

política de tudo. Na sua natureza ela é uma política de tudo, e acho que a análise do Edu 

mostra um pouco isso. A política do urbano é política de saúde, é política de transporte, é 
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política de todos os serviços que você possa imaginar, educação, política ambiental. Na 

verdade, é a política do urbano que rege a disputa pela apropriação das localizações 

produzidas socialmente de maneira diferenciada. Ou seja, a cidade, o urbano, é um espaço 

de disputa por localizações.  

Nasce da ideia teórica de que o urbano é produzido socialmente. Eu posso construir minha 

casa individualmente, mas eu não posso construir um coletor de esgoto, uma estação de 

tratamento, ou uma linha de metrô individualmente. Então, o urbano é uma rede sistêmica 

de infraestrutura de serviços, que só pode ser produzida de maneira coletiva e socialmente 

assumida, ou seja, financiada pelo conjunto da sociedade, e será quanto mais eficaz, quanto 

mais for homogeneamente distribuída no território.  E como ela é capitaneada pelo Estado, 

ou seja, ela é política pública em sua natureza, a distribuição heterogênea no território – que 

demonstra, portanto, uma ação tendenciosa desse Estado – vai gerar uma desproporção, 

um desequilíbrio na apropriação desse espaço e uma disputa pela apropriação dos melhores 

espaços.  

A gente vê a importância do Estado nisso, pois é ele que vai conduzir essa distribuição de 

maneira mais ou menos homogênea. É toda a diferença entre o nosso Estado e o Estado de 

bem-estar social, que não é o modelo que, hoje em dia, a gente deva tentar alcançar, pois 

são modelos sócio históricos completamente diferentes. Mas, é importante entender como 

o Estado do bem-estar social do pós-guerra reestrutura as cidades europeias e norte-

americanas no sentido de garantir uma homogeneização mais eficaz de todas essas 

infraestruturas, e o Walter Gropius, um dos pais do modernismo dizia isso, “olha o prédio, a 

“casa vertical” é pra racionalizar, porque eu tenho 80 apartamentos em um só ponto de 

esgoto, em um só ponto de luz”, então eu vou ter compactação das cidades, adensamento 

populacional, adensamento construtivo onde há muita infraestrutura, e portanto 

racionalização dos gastos em infraestrutura urbana.  

E aí a diferença da natureza do Estado é enorme, porque quando o Estado não teve as 

condições históricas ou o interesse econômico de se estruturar dessa forma, como foi o caso 

brasileiro ao longo da história, ou de quase todos os países da periferia do capitalismo, o 

Estado, na verdade, conduz a forma de uma maneira diferente, e portanto determinando 

extremas desigualdades e heterogeneidades no fornecimento dessas estruturas, criando 

cidades que são, na sua natureza, desiguais, e onde as disputas por essas localizações se 

tornam muito mais desiguais e acirradas, sem a mediação estatal. É por isso que os tais 
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instrumentos urbanísticos, que o Edu citou, são uma espécie de tentativa dos Estados 

fortes, dos Estados que constituíram essa lógica, de reverter esses desequilíbrios dizendo 

“olha, vou compensar a heterogeneidade disto que eu produzi enquanto cidade, para poder 

garantir que aqueles que têm mais, paguem e retornem ao poder público esse investimento, 

de tal forma que ele possa ser feito também em outro lugar que ainda não o tem”.  

Uma das perversidades das cidades do capitalismo é que, as localizações mais privilegiadas, 

embora sejam produzidas socialmente, com dinheiro público de todos, são apropriadas 

individualmente pelos mais ricos. Então, o instrumento urbanístico é eu chegar pra essa 

população de mais alta renda e dizer “eu vou cobrar de você pelo investimento que foi feito 

para você poder usufruir dessa localização privilegiada, para poder equilibrar essa produção 

de infraestruturas”. 

Isso é uma pequena explicação, resumidíssima e muito rápida, de um aspecto teórico que 

permite entender um pouco o porquê da política urbana ser objeto de tanta disputa. Porque 

o que está em disputa, no fundo, é justamente esse acesso, ou a reivindicação pelo que se 

chama, de maneira mais politizada e simplista, de direito à cidade, mas é o direito que todos 

têm à uma produção mais homogênea do urbano e um acesso mais homogêneo às 

localidades melhor infraestruturadas. Além do mais, como as localizações tornam-se 

produtos em si, podendo gerar lucro com sua comercialização, o espaço urbano passa a ser 

disputada não só pelo seu valor de uso, mas também pelo seu valor de troca, de onde o 

enorme poder do mercado imobiliário, que atua justamente nessa dimensão. 

No Brasil, nós temos o contrário das cidades do bem-estar social daquele modelo, e nos 

lugares em que há mais infraestrutura, são as classes altas que se acampararam dessas 

localizações, em vez de ter racionalização, adensamento populacional e construtivo, temos 

grandes terrenos de 200, 250m² com jardim, tudo maravilhoso, quando pela lógica da 

racionalidade os investimentos públicos eles deveriam estar lá no subúrbio e não no centro 

muito infraestruturado.   

Só que, o grande problema que a gente tem, é que quando a gente fala em política pública e 

em instrumento urbanístico, a gente se refere a um ideal, a um modelo, a uma referência, 

que é aquela da política pública do Estado de bem-estar social, mas aqui não é essa! Então, 

existe um descompasso muito grande entre aquilo que serve de referência para aqueles que 

trabalham em ciência política, políticas públicas, etc., uma espécie de idealização do Estado 
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que não é exatamente o que temos aqui. Esta é a problemática de fundo da política do 

urbano.   

Isso significa que quando se faz a política urbana, justamente porque ela deve ser tudo, ela 

tem uma tendência a ser nada. É por isso que com extrema facilidade você pega um plano 

diretor e você engaveta ele, embora isso seja formalmente ilegal, ou juridicamente ilegal. O 

Kassab em São Paulo botou o plano diretor 2004 na gaveta e deixou 8 anos, fazendo umas 

outras coisas num lugar fingindo não sei o quê, mas abandonou completamente aquilo que 

deveria ser a política pública norteadora de toda da cidade. Porque ela determina política de 

transporte, política de saúde, determina tudo, mas ela pode ser facilmente descartada por 

que ela tem essa dificuldade de, ao mesmo tempo, ser muita coisa e, portanto, poder 

rapidamente se fragilizar com isso, porque ela acaba sendo o tudo, que na verdade não é 

nada. Ela é muito fácil de ser transformada em uma coisa que é pra inglês ver, uma espécie 

de aparato institucional de instrumentos, etc., mas que na prática não funciona. Esse é um 

primeiro ponto. 

Um segundo ponto é que, na conjuntura política para você ter uma gestão que realmente se 

empenha em uma governança positiva, democrática, republicana, proativa e que vise 

homogeneizar a produção do espaço, portanto, tornar a cidade mais democrática, mais 

acessível a todos, você vai imediatamente se deparar com a dificuldade de que essa política, 

seriamente estruturada, tem que ser uma política que abrange um conjunto de outras 

políticas. E aí, todas as dificuldades de gestão se colocam no seguinte sentido, que ela é 

uma política que morde, que mastiga áreas onde há, por sua vez, outros interesses, outras 

políticas, outros políticos, outros secretários. Então, a política urbana acaba sendo uma 

política que vai ter que dar o seu pitaco sobre a política de saúde, por exemplo: a 

distribuição dos equipamentos de saúde, a forma que eu hierarquizo isso. Olha o nível da 

relação que a política urbana acaba tendo em outras áreas. 

Eu tive uma discussão muito forte com a população, com associações etc., a respeito da 

oferta pela prefeitura de um serviço de saúde. Porque haviam as AMAs, agora a AMA não 

existe mais, a gente se aliou ao SUS, passou a se chamar UBS, mas a UBS é especializada, e 

a população falou que queria exames, consultas etc. O problema é que exames são muito 

variados, pode ser uma coleta de urina simples ou uma máquina que custa 500 mil dólares 

pra fazer esse exame. Falar exame não é uma coisa tão simples. Então, como é que você 

hierarquiza isso, onde vai estar o subcentros de atendimento de saúde que vai ter uma 
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territorialidade diferente e uma abrangência regional diferente daquele outro posto. São 

decisões de políticas de saúde, mas que afetam diretamente a questão do balanceamento 

da política urbana, do deslocamento, da política de mobilidade, e assim por diante. 

A política do urbano é uma política que precisa ficar fazendo essas associações, ela é muito 

complexa de ser colocada em prática por causa disso. Isso implica, também, uma outra 

dificuldade da política urbana que é conseguir resolver em que pontos e até onde ela pode 

ser autoaplicável e, em que pontos e até onde, ela tem que remeter a uma política setorial 

específica. Até que ponto um plano diretor é autoaplicável?  

Na verdade, em grande parte, ele não consegue ser. Ele vai remeter a uma política de 

zoneamento, ele vai remeter ao plano municipal de saúde, de mobilidade, de cultura, de 

habitação, e todos eles vêm na decorrência do plano diretor estratégico que estabelecia 

uma série de coisas. No caso da habitação, por exemplo, o plano diretor estratégico 

estabelecia instrumentos importantíssimos para as políticas habitacionais. Por exemplo, a 

lei de uso do solo determinou as ZEIS, Zonas Especiais de Interesse Social, sem as quais não 

era possível fazer um plano de habitação. Isso demonstra o grau de interrelação entre as 

políticas que são estimuladas pela política urbana principal, no caso vamos considerar que 

seja o plano diretor estratégico.  

A vinculação de 25% dos recursos da outorga onerosa, por exemplo. A definição da outorga 

onerosa é você dizer que, na cidade, você terá um coeficiente máximo de construção que é 

igual a 1 (uma vez o tamanho do terreno), e que tudo que ultrapassar isso terá que ser pago. 

Isso é um instrumento urbanístico. Significa dizer que, se no seu bairro, a lei permite que 

você construa até 3 vezes a área do terreno, isso significa que seu bairro teve uma produção 

de infraestruturas capaz de aceitar esse adensamento, portanto seu bairro é privilegiado.  

Então, na hora que eu chego eu digo “vou colocar o teto de coeficiente igual a 1, e o que 

você ultrapassar pra chegar no autorizado 3, você vai pagar uma taxa”, é um típico 

instrumento de redistribuição que os autores chamam, e eu acho incorreto o termo, embora 

ilustre bem, de “mais-valia urbana”. Quer dizer, você vai me pagar essa vantagem que você 

tem disso, pra poder redistribuir. 

Na hora em que se faz isso, o plano diretor estratégico determina que o dinheiro que é pago 

pelo “a mais”, vai pro fundo de urbanização, e que desse fundo de urbanização, 30% vai 

obrigatoriamente pra política de transporte (de novo, observe a política do urbano 
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abrangendo uma área forte) e determinou que 30% vão para fazer desapropriações de terra 

em áreas bem infraestruturadas para habitação social. Então, meu plano municipal de 

habitação dependia dessa decisão do plano diretor estratégico. 

Eu estou dando alguns exemplos para vocês verem como é que se cria uma cadeia de 

políticas de governança que são absolutamente imbricadas, mas imaginem a dificuldade 

política de você conseguir implementar e fazer essa disputa, para conseguir que os 

instrumentos se alinhem em todas essas escalas. 

Você tem também uma grande diversidade de atores, e ao fazer isso você tem que associar, 

você tem que trabalhar os diferentes atores dessas instituições, ou seja, do Estado em todas 

essas instâncias, mas também a relação deles com a sociedade civil, e isso evidentemente 

gera um problema bastante significativo. Por quê? Porque na verdade ao falarmos do 

urbano, estamos trabalhando com territorialidades. Então, na verdade, a política do urbano 

tem um diferencial, e não é que as outras políticas não tenham territorialidade, mas a 

visibilidade dessa reação com o território, no caso da política urbana é da própria natureza 

da política.  

Portanto, do ponto de vista das disputas políticas ela se torna central. Porque na hora que 

ela tem um efeito direto no território, ela mexe diretamente com as bases políticas, por 

exemplo, de vereadores ou de outros agentes políticos. Por isso que você transforma muitas 

vezes a política urbana no Brasil, em uma fila de espera que nem em um consultório médico 

de Senadores a Vereadores, na busca de você fazer arranjos para garantir a felicidade e 

satisfação da sua base eleitoral que está lá no território, e que a sua política urbana, de 

alguma forma, está atingindo. Isso acirra a dinâmica e os embates em torno da política 

urbana. 

Um outro ponto importante é que, portanto, a política do urbano é uma política que 

trabalha essencialmente com conflitos. É uma política que é, no fundo, você gerir os 

conflitos em torno da apropriação do espaço socialmente construído. Então, ela tem um 

grau de necessidade de negociação, de necessidade de você construir um pacto, que é 

extremamente fundamental, e que justamente como é muito difícil, muitas vezes gera que 

você resvale por coisas um pouco substitutivas, que é o chamado, por exemplo, entre outros 

exemplos, o “participativismo”. Eu faço uns power points hiperestruturados, complexos 

etc., vou lá e passo em 30 audiências públicas onde ninguém entende absolutamente nada, 

e digo que é porque é uma política que acaba se valendo desses meios muito escusos, 
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porque ela tem muita dificuldade de trabalhar o fato de que ela precisa ser construída muito 

cuidadosamente. Claro que, hoje em dia, do ponto de vista da participação, da interação, da 

maneira que ela é se constrói no coletivo, porque ela afeta diretamente todo cidadão, o 

território, as bases eleitorais etc. 

E a verdade é que, a questão da internet mudou radicalmente isso. No plano diretor de São 

Paulo e no plano municipal de habitação, nós tivemos uma inovação muito grande, que foi a 

possibilidade de, além de fazer a participação presencial de fazer consultas e inserções 

participativas pela internet, envolvendo milhares de pessoas, no caso do nosso plano cerca 

de 20 mil. Inserções efetivas, com sugestões de mudanças e tudo mais, então isso é uma 

ferramenta nova. 

E quando a gente tá falando do impacto, a gente tá falando de um outro problema grave, 

que é o problema da realidade. É que a institucionalidade dessas políticas públicas, muitas 

vezes se descola da não-institucionalidade dos poderes que realmente dominam o 

território. E como é que você faz se você tem uma política-instrumento que você tem que 

“negociar” (o que não quer dizer se subordinar, mas conseguir determinar suas ações apesar 

do poder paralelo que ele representa) com o chefe do tráfico que não está previsto em 

nenhum manual da Ciência Política? E isso é um fato que temos no Brasil. É um fato tão 

importante que, o nível dos cargos – eletivos ou indicados – a que as pessoas ligadas a esses 

poderes paralelos estão chegando é bastante assustador. Então, na verdade, estamos 

vendo que não é a política que está conseguindo atingir esse problema. E esse problema 

que está contaminando e se institucionalizando. Escutem o que eu estou falando: daqui a 10 

anos a gente vai ver o que isso terá se tornado. Nós temos o PCC, que virou quase um 

partido, tem presidentes de câmaras, candidatos a prefeitos, eventualmente prefeitos 

eleitos, e vai até mais em cima. Então isso é muito, muito grave. 

Depois, uma penúltima questão que acho importante, é que nós estamos falando, portanto, 

de uma política que “não parece, não parece”, mas é revestida de um enorme peso político. 

No sentido de que ela é uma política que exige um posicionamento político baseado no 

técnico, mas acima do técnico. Existem algumas políticas que são muito confortáveis no 

sentido que a discussão técnica as legitima e legitima a dinâmica de implantação de uma 

maneira mais simples. Na área de saúde, muitas vezes tem isso. Já a política urbana envolve 

uma necessidade de um posicionamento político sobre o que é urbano e sobre o que é a 

cidade, sobre o meu desejo político como governante de defender a ideia da 
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homogeneização da infraestrutura. Se eu não tiver isso, eu não terei uma política urbana 

transformadora. Eu terei um engavetamento, por exemplo. As pessoas subdimensionam a 

importância desse fato, pois na verdade, isso significa que o prefeito tem que dizer 

claramente que ele está com um conjunto de políticas que se alinha politicamente a uma 

opção. A opção de priorizar a construção de cidade na periferia para diminuir o desequilíbrio 

e a pendularidade que nós temos na cidade. São decisões políticas. A gente acha que isso é 

fácil, mas lembrem-se que esse embate político se sobrepõe ao técnico. Por exemplo, a 

redução de velocidade nas marginais. Todos os dados técnico-científicos mostram que você 

melhora o trânsito e diminui as mortes. E são dados científicos da organização mundial dos 

transportes, de onde vocês quiserem, está lá dito. Regulariza o fluxo, diminui o trânsito, 

diminui os incidentes, diminui os congestionamentos, diminui os atropelamentos etc., mas 

do ponto de vista político isso não vale nada. O que vale é o aspecto político.  

Eu poderia dar o exemplo das ciclovias, que foram proibidas pelo Ministério Público, com 

argumentos pseudocientíficos e técnicos. Um dos argumentos para construir as ciclovias é o 

de que faltava planejamento, o que não era verdade, e os argumentos para falar que falta 

planejamento era uma foto que um cidadão havia tirado e que mostrava um poste no meio 

da ciclovia. Isso é um exemplo claro, muito bom do que estou falando. O cara do Ministério 

Público anda de carro, então ele acha que um poste no meio da ciclovia é um problema de 

planejamento. Se ele andasse de bicicleta ele saberia que não tem o menor problema ter 

um poste ali, pois dá pra passar duas bicicletas, uma de cada lado do poste ao mesmo 

tempo, e não tem problema nenhum. É só pôr uma placa “Cuidado, poste”, para o cara não 

entrar no meio. Fora isso, não tem problema. Não é um problema técnico. É um problema 

para um carro, um carro não passa. Então, vocês veem que a questão política se sobrepõe. 

Esse é um dos grandes desafios. 

Por fim, um último ponto é a questão de que, tudo isso que eu falei se coloca dentro de mais 

um problema que é que essas políticas só têm efeito se elas tiverem durabilidade, 

perenidade. Uma política urbana só é transformadora se ela tiver 8, 9, 10 anos para ser 

implantada. Senão ela não vale nada. Para você começar a fazer valer uma ciclovia, você 

precisa de anos, adotar uma cultura disso etc. O metrô leva décadas para ser construído. 

Não são políticas rápidas, portanto existe um descompasso entre o tempo, a cronologia 

técnica de aplicabilidade e implementação da política versus a temporalidade eleitoral, que 

é de 4 em 4 anos, destruindo-se tudo o que foi feito nos 4 anos anteriores. Quanto melhor 
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for a política mais rapidamente ela será destruída. Por isso, é cada vez mais raro termos 

governantes que aceitem dar prioridade à política estrutural, porque, politicamente e 

eleitoralmente, ele não vai se beneficiar dela, mas algum de seus sucessores. Ele vai preferir 

fazer a política superficial, mas com grande visibilidade, e que possa ser inaugurada em seu 

mandato. Então, como fazer para garantir essa perenidade e essa garantia de continuidade? 

É isso, o quadro trágico da política urbana no Brasil. Obrigado! 
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Mesa 3 – Tecnologia, dados abertos e aprofundamento da democracia: 

reflexões e experiências 

 

Debatedores: 

Prof.ª Dr.ª Maria Alexandra Cunha (FGV-SP) 

Dulce Helena Cazzuni (Secretaria de Trabalho e Inclusão-Prefeitura de Osasco)  

Fernanda Campagnucci (Secretaria Municipal da Educação-Prefeitura de SP) 

Prof.ª Dr.ª Ana Luiza Aranha (FGV-SP) 

Moderação: Prof.ª Dr.ª Luciana Massaro Onusic (Diretora acadêmica da Escola Paulista De 

Política, Economia e Negócios-Unifesp) 
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Abertura 

Ursula Peres 

 

Boa tarde a todas e todos! Novamente, gostaria de agradecer a presença de todos. Dar as 

boas-vindas a vocês aqui no nosso 3º Colóquio de Gestão de Políticas Públicas, organizado 

pelo Programa de Mestrado em Políticas Públicas da EACH. 

É uma alegria termos essa possibilidade de reflexão. O que estamos fazendo nas pesquisas? 

O que estamos fazendo em gestão? Poder dialogar com nossos colegas de outros lugares. 

Agora daremos início à mesa da tarde. Vou passar a palavra direto para a Luciana comentar 

um pouco sobre a mesa e seus integrantes. 
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Dados Abertos e Transparência 

Luciana Massaro Onusic 

 

Obrigada, Ursula. Boa tarde a todos! Eu sou Luciana, sou docente da UNIFESP (Campus 

Osasco), local que tem cursos da área de gestão, também, inclusive mestrado em Gestão 

Pública, e para nós é uma satisfação muito grande poder fazer essa mesa em conjunto.  

Hoje, deveria estar ao meu lado o Professor Marco Antonio Teixeira da Fundação Getúlio 

Vargas, mas ele teve um compromisso inadiável. Ele foi convocado para fazer uma palestra 

em Salvador. Além disso, houve uma outra alteração na composição da nossa mesa. Era 

para termos o Fabiano Angélico aqui conosco, mas ele será representado pela Ana Luiza, 

que eu já vou apresentar aqui para vocês. Então, terei a satisfação de ter uma mesa só de 

mulheres! 

Quando eu e o Professor Marco resolvemos fazer essa parceria para termos uma mesa mais 

robusta, com duas escolas juntas, nós queríamos um tema diferente, algo que não foi 

tratado antes, e com algumas informações bacanas. Então, a gente vai falar aqui de dados 

abertos, de transparência, e trazer alguns casos específicos que nossas palestrantes vão 

apresentar. A questão era essa... não sei se vocês viram a chamada da mesa, mas apenas a 

democracia não tem sido suficiente para garantir os anseios sociais que se fazem presentes, 

tanto nas decisões do legislativo, como em ações do executivo. Há experimentos 

decorrentes do uso de ferramentas tecnológicas... acho que isso é a coisa mais relevante, 

hoje em dia. Temos muitas ferramentas tecnológicas que tem possibilitado o acesso a essas 

informações e a serviços, e isso se mostra importante para que as comunidades possam ter 

acesso a essas informações e cobrar os seus representantes para cumprirem o que eles 

gostariam que acontecesse.  

Então, a gente vai ter aqui a Professora da FGV, Maria Alexandra Cunha, que vai falar sobre 

cidades inteligentes e políticas públicas. Ela é mestra pela FGV, doutora em administração 

pela USP, e é professora da FGV, onde ela coordena a área de tecnologia e governo, no 

centro de estudos em administração pública. 
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Fernanda Campagnucci trabalha na prefeitura de São Paulo. Vai falar sobre a experiência do 

Pátio Digital, e sobre a abertura dos dados da política de merenda. Ela é graduada em 

jornalismo, mestra em educação pela USP, especialista em transparência e accountability 

pela Universidade do Chile. Atua como analista de políticas públicas e gestão 

governamental na prefeitura de São Paulo, onde desenvolve projetos de transparência, 

integridade e tecnologias cíveis desde 2013. Atualmente, coordena o Pátio Digital – 

iniciativa do governo aberto da Secretaria Municipal da Educação. Participou do Programa 

de Fellowship da Organização dos Estados Americanos (OEA) para Promoção de Governos 

Abertos nas Américas, e em 2016, passou a integrar a Open Data Leaders Network, do 

Open Data Institute (Londres).  

Substituindo o Fabiano Angélico, temos a Ana Luiza Aranha que vai falar sobre a 

Transparência Internacional. Ela é da Transparência Internacional, doutora e mestre em 

política pela Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisadora da Transparência 

Internacional, foi pesquisadora visitante do Centro de Estudos de Democracia em British 

Columbia, no Canadá, colaboradora do Centro de Política e Economia do Setor Público da 

FGV e é coordenadora de pesquisa, financiada pela Escola Nacional de Administração 

Pública (ENAP) sobre qualidade e gestão pública local, e tem interesse nesses temas de 

ciência pública, corrupção e accountability. 

Por último, uma pessoa muito importante, inclusive para Osasco, Dulce Helena Cazzuni, 

que trabalha na Prefeitura de Osasco. Ela vai falar sobre políticas de dados abertos local, 

implementação da lei de acesso à informação da cidade de Osasco. É graduada em ciências 

econômicas e administração de empresas, especialista em didática no ensino superior pelo 

Mackenzie, e mestre em Gestão de Políticas Públicas pela FGV. Ela é gestora pública e 

passou pelas três esferas do governo. Isso é muito importante, pois ela tem experiência nas 

três esferas do governo. Teve forte participação no movimento sindical na década de 1990, 

via CUT Nacional. Hoje é secretária do planejamento na prefeitura de Osasco, a SEPLAG. 

 

 

 

 

 



120 
 

 

 

 

Resultados da pesquisa “Democracia Digital” 

Maria Alexandra Cunha 

 

Estou bem feliz de estar nesta mesa, nesta reflexão. Uma mesa formada só por mulheres é 

pouco comum e, mais raro ainda, é haver uma mesa de mulheres em temas de tecnologia. 

Sempre conto que, quando estudante de informática, minha turma era meio a meio. 

Metade da turma eram homens e a outra metade, mulheres. E assim era a turma antes da 

minha e a turma que veio depois de mim.  Por algum motivo, as meninas desapareceram da 

informática. Atualmente, acho muito curioso quando vou a uma Universidade, a qualquer 

curso de informática. Olho uma sala de aula e vejo apenas duas ou três meninas. É estranho, 

pois na minha época era bem diferente. Por isso, é um prazer estar numa mesa formada só 

por mulheres, especialmente numa mesa de mulheres que discutem o tema de dados 

abertos. 

Vou falar sobre uma pesquisa realizada na FGV, Fundação Getúlio Vargas, sobre dados 

abertos. Aliás, a pesquisa “Democracia Digital” investigou transparência, dados abertos e 

participação.  Foi um trabalho que fizemos em parceria com a Escola de Direito da FGV. A 

Escola de Direito de São Paulo debruçou-se sobre como a sociedade civil se apropria dos 

mecanismos de participação e dos dados em formato aberto, e como usa os sites ou dados 

de transparência. Nós, do Centro de Estudos de Administração Pública e Governo da Escola 

de Administração de Empresas de São Paulo, olhamos como os governos promovem a 

transparência, como eles usam os dados abertos e que iniciativas de participação 

implementam.   

Durante a pesquisa, observamos sites das três esferas de governo. Pesquisamos 125 

websites governamentais, 18 de dados abertos, 18 de participação. À época, em 2015, esse 

número foi tudo o que encontramos sobre dados abertos e mecanismos de participação. 

Infelizmente, o número diminuiu de lá para cá, e algumas das experiências que coletamos já 

não estão mais em atividade.  
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Criamos instrumentos de coleta específicos para esta pesquisa e buscamos na internet o site 

principal dos Ministérios, dos estados, das prefeituras. Nos governos locais, nas prefeituras, 

investigamos só os municípios com população acima de 500 mil habitantes. Não tínhamos 

pesquisadores em número suficiente para examinar todas as prefeituras, então observamos 

os sites de todos os municípios acima de 500 mil habitantes e todas as capitais, mesmo as 

que não possuíam esse número de habitantes. Fomos ao site principal de cada governo, 

pesquisamos no Google, utilizamos a LAI, escrevemos para o gabinete do prefeito, 

telefonamos, e ainda usamos os contatos pessoais da nossa rede de relacionamentos. 

Quem faz pesquisa acadêmica sabe que a “caça aos dados” é assim, nunca é fácil. Durante a 

coleta, fizemos double check, cada site foi observado por dois pesquisadores e os resultados 

foram depois comparados. Se havia divergência, nova observação era feita. 

Após a coleta, com os resultados preliminares, fizemos um workshop com especialistas. Da 

EACH/USP, participaram os professores Luiz Carlos Vaz e Martin Jayo. Nesse workshop, 

percebemos que havíamos criado a possibilidade de calcular um Índice de Transparência.  

Vou comentar sobre ele para chegar rapidamente ao argumento que quero apresentar, o de 

que melhor governança e gestão de Tecnologia da Informação possibilita que melhores 

índices de transparência sejam obtidos.  

O que vimos ao criar o Índice de Transparência é que o conjunto dos sites do governo 

federal tinha os melhores resultados. Os estados tinham resultados um pouco menores e os 

municípios menores ainda. Há municípios com resultados melhores que alguns estados, e 

alguns estados com resultados melhores que alguns ministérios, mas, de maneira geral, os 

indicadores de transparência do governo federal são melhores do que os dos estados e dos 

municípios. Para criar o índice, desenvolvemos um conjunto de sub indicadores. Os 

resultados destes sub indicadores foram sempre melhores para o governo federal, com 

exceção da presença nas redes sociais. As prefeituras estão mais presentes nas redes sociais 

que os demais órgãos governamentais.  

Fizemos um agrupamento com os resultados dos estados e municípios acrescentando 

algumas variáveis ao banco de dados – por exemplo IDH, renda média per capita, PIB. 

Conseguimos obter três grupos estatisticamente bem caracterizados. Um, agrupava os 

municípios (ou estados) com os piores Índices de Transparência. Este conjunto é o que tinha 

o maior número de sites. O segundo, com os sites com transparência mediana. O terceiro, 

menor do que os anteriores, tinha os melhores resultados no Índice de Transparência. 
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Fizemos a análise de municípios e de estados separadamente, mas os indicadores são 

semelhantes. O grupo com maior Índice de Transparência era formado pelos municípios 

mais populosos, com melhor PIB, renda per capita, melhor IDH e localizados, sobretudo, 

nas regiões sul e sudeste. Os que tinham menor Índice de Transparência eram os municípios 

menores em termos de população, com menor PIB, menor renda per capita e pior IDH. 

Numa conclusão apressada, poderíamos dizer que quanto mais pobre menos transparente. 

Mas o que percebemos é que muito provavelmente existem problemas de gestão de TI e de 

governança de TI nos municípios, o que faz que alguns municípios tenham indicadores de 

transparência menores. Estes municípios não reúnem o conjunto de infraestruturas ou de 

habilidades necessárias para sequer cumprir os itens obrigatórios da lei.  

Vejamos um exemplo: O Estado de São Paulo tem uma grande equipe de informática na 

Secretaria da Fazenda, centenas de pessoas. São analistas, programadores e outros 

profissionais. Quando uma lei é promulgada, ou se há uma mudança em uma lei vigente, 

são exigidos novos procedimentos de transparência. A Fazenda de São Paulo rapidamente 

se adequa, mas não é tão fácil para a maioria dos demais municípios do Estado, 

especialmente para aqueles que possuem estruturas menos sofisticadas de informática.  

Conhecendo o campo há alguns anos, sabemos que o papel da lei foi realmente importante 

na mudança de comportamento dos gestores dos estados e municípios que investigamos. O 

papel da LAI foi fundamental, porque todos os indicadores com resultados mais altos são 

aqueles exigidos, seja pela LAI, seja pela Lei da Transparência ou a Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Mas ela não é suficiente. Vejam-se planos de governo, por exemplo. A lei diz que sua 

publicação é obrigatória, e há um grande número de sites disponibilizando o programa de 

governo. Mas, o acompanhamento do plano de governo não é publicado, e é tão útil quanto 

o plano de governo, é uma comparação entre o que um governante propôs fazer ao longo 

do mandato e o que ele está fazendo. No entanto, muito raramente essa informação está 

no site, ela não é obrigatória. 

Uma outra observação que fizemos ao longo da pesquisa, associada à falta de capacidade 

de tecnologia do município, é que os sites não são bons. Problemas de design, falta de 

atualização de informação, erros de software. Dois governos estaduais tinham, à época da 

pesquisa, dois sites “oficiais” ativos. Um site do governo atual, um site do governo anterior. 

Por que havia dois?  Imaginamos que pelo fato de haver serviços que estavam no site mais 

antigo e que não haviam migrado para o site mais novo. Obriga-se os cidadãos a usar os 
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dois sites!  Encontramos páginas que não carregam, páginas com erro, páginas 

desatualizadas.  Encontramos informações oficiais no Google, por exemplo, a existência de 

arquivos em formato aberto, que não conseguimos encontrar no site.  Sabíamos que 

existiam, mas não conseguimos percorrer o caminho até eles no site oficial do governo.  

Na segunda parte da pesquisa investigamos dados abertos e percebemos que dados 

abertos, de uma maneira geral, se concentram na costa do Brasil. Será que há uma relação 

causal entre Oceano Atlântico e dados abertos? (risos). O que se percebe aqui, de novo, são 

as capacidades de tecnologia da informação oportunizando aos municípios ou aos estados 

publicizarem o que fazem em termos de transparência ou, mais técnico ainda, em formato 

aberto.  

Fui profissional de tecnologia em governo durante muitos anos, por isso conheço as 

estruturas de informática dos estados e de alguns municípios. Olhando no mapa a 

disponibilização de dados abertos que encontramos, reconheço a capacidade das estruturas 

em disponibilizarem os dados. Capacidade técnica, de infraestrutura, de ferramentas, indo 

além da vontade política. Vontade política para abrir os dados em formato aberto não é 

suficiente, são necessárias equipes técnicas formadas em boas universidades. É importante 

que existam processos implementados de gestão e governança de tecnologia da 

informação para garantir segurança, disponibilidade e atualização desses dados. 

Outros resultados da pesquisa indicavam que, quando da pesquisa, havia baixa 

regulamentação de política de dados abertos. Também havia poucos catálogos de dados e, 

em relação a Web Services ou APIs, não havia instruções de como usá-las. Por que há dados 

que têm valor só em tempo real, abrir os dados depositados não é suficiente. Um exemplo 

são os dados de GPS dos ônibus que circulam em um município. É interessante ter esses 

dados armazenados porque podemos estudá-los e, eventualmente, desenvolver ações no 

escopo de uma política pública. A partir dos dados dos ônibus que estão trafegando pela 

cidade o dia todo, todos os dias, semanas, meses, conseguimos nos apropriar desses dados 

e com as ferramentas adequadas tomar decisões informadas. Mas um cidadão parado no 

ponto do ônibus também pode querer saber a quanto tempo está sua próxima condução. E, 

para isso, não interessam os dados de ontem, interessam os dados nesse momento. 

Existem serviços que fornecem esses dados. Durante a pesquisa, sabíamos que algumas 

cidades ofereciam esses serviços, os cidadãos usavam aplicativos de ônibus. Mas não 

conseguimos localizar as instruções de como utilizar as APIs. Se você é profissional ou 
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interessado por informática, só consegue utilizar esses dados se conhecer alguém na 

prefeitura, se participou do hackathon que a prefeitura realizou, ou se tem uma rede de 

relacionamentos que permite achar a informação de como utilizar o dado.  

Um outro ponto da pesquisa que é importante remarcar é que existem fortes diferenças 

regionais e elas se apresentam associadas a outras diferenças na esfera de poder. Sem 

dúvida, nos últimos anos avançamos em transparência e disponibilização de dados abertos. 

Mas há diferenças, e essas diferenças foram apontadas não só por esta pesquisa, mas 

também por outros trabalhos. Em uma outra pesquisa, tratamos os dados do IBGE, 

coletados pela MUNIC, o censo de municípios. O IBGE coletou dados sobre tecnologia da 

informação nos municípios e, ao tratá-los, percebemos grandes diferenças entre municípios 

e também entre regiões. Dentro de um estado percebem-se as sub-regiões, municípios que 

têm mais ou menos tecnologia. 

Não comentei os dados de participação digital, mas vou resumi-los dizendo que 

participação usando os meios eletrônicos está também atrelada à maturidade da gestão e 

governança de tecnologia da informação, e a falta dessa capacidade no município ou nos 

estados pode comprometer avanços futuros. É como uma bola de ferro, vai pesar, aumentar 

o tempo e os recursos necessários, impedir o avanço.   

Finalmente, acho interessante fazermos uma reflexão sobre os dados desta pesquisa para 

falar sobre a criação de dependências tecnológicas de fornecedores de tecnologia da 

informação. Se estados e municípios não aumentarem sua capacidade tecnológica e 

disponibilização de recursos de tecnologia da informação, a dependência de fornecedores 

será comum. Com relações fechadas e mais lock in, com aprisionamento a plataformas e 

fornecedores específicos, será difícil escapar de má qualidade e de custos não compatíveis 

com os serviços entregues. 

A transparência de um governo não depende das suas capacidades de gerenciar e usar 

tecnologia. No entanto, governos com infraestrutura deficiente terão dificuldades para 

conseguirem ser transparentes.  

A pesquisa Democracia Digital pode ser consultada no site do Centro de Estudos de 

Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas no link 

https://democraciadigital.fgv.br. 
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Agenda do Marco Regulatório da Sociedade Civil 

Dulce Helena Cazzuni 

 

Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar neste espaço. Esse é um local que nos 

leva a refletir sobre nossos feitos na gestão pública como gestores.  Precisamos avaliar, 

discutir e pensar nas próximas gerações e na gestão pública que temos e a que queremos. 

Por isso acho bem importante estar aqui, quando recebo um convite como esse, eu ajeito, 

eu ajusto [minha agenda], porque avalio ser um espaço primordial para que nós gestores 

possamos trocar experiências, ideais e estar em contado com a academia. É aqui que 

podemos contar nossos feitos, nossos avanços e as dificuldades encontradas no nosso 

cotidiano como gestores públicos. É um momento de pausa, de reflexão, de dar uma 

espiada no que estamos construindo e oferecendo para a sociedade. Por outro lado, é daqui 

que sairão os futuros gestores públicos, hoje alunos desta Universidade. 

Eu pedi para a Luciana – coordenadora da mesa, para falar logo depois da Alexandra, 

porque a fala dela faz uma ponte perfeita com o que eu vou falar. Quando ela falava que há 

sites de gestões públicas que não refletem a realidade daquela gestão, ou seja, não há a 

preocupação com a transparência, com disponibilização da informação para a sociedade. 

Há casos em que um novo “governo” inicia suas atividades e nem o nome dos novos 

gestores é alterado em sua página, preocupação zero com a transparência, com a 

informação. Isso não acontece apenas em gestões conservadoras, mas em governos que 

tem como proposito a democratização da gestão. E é nesta esteira que vou delinear minha 

fala, ou seja, o quanto as gestões da prefeitura de Osasco (2015-2016), embora tenha 

atuado de forma a garantir direitos fundamentais aos seus munícipes, ocorreram avanços 

imensos em todas as áreas, não tenham nos seus doze anos de gestão, dos quais eu fiz 

parte, estar plenamente alinhada com a Lei de Acesso à Informação. Nem sempre é por 

falta de vontade, muitas vezes a decisão é tomada por aquilo que se apresenta como a 

urgência das urgências, no entanto, a transparência da gestão deve ser a prioridade de uma 
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gestão pública. Devemos ter como prioridade sempre a transparência, disponibilização das 

informações.  

Eu vou passar por três grandes pontos, o diagnóstico de Osasco e o contexto geral, os 

caminhos que nós percorremos até agora, e as conquistas e desafios que temos pela frente. 

Osasco é uma cidade da região metropolitana de São Paulo, uma cidade bastante pujante, 

seu PIB é o segundo do Estado de São Paulo e o 8° PIB do Brasil, está, com relação ao PIB na 

frente de muitas capitais brasileiras. Estamos em um Estado que enchemos o peito para 

dizer que é a locomotiva do Brasil, sendo assim Osasco poderia ser considerado o primeiro 

vagão, no entanto é lamentável a posição quando se trata das questões de transparência e 

acesso à informação da gestão pública. Eu falo isso com muita tranquilidade não é porque 

eu não estava nos governos anteriores, mas é porque eu estive desde 2005 até hoje na 

gestão. Osasco foi uma cidade que avançou em várias áreas, e avançou de forma muito 

rápida. Foram governos de esquerda, governos que promoveram inclusão social, governos 

que promoveram infraestrutura, governos que tiveram bandeiras extremamente 

importantes para melhorar a vida dessa população. Quando você olha o quesito 

transparência, estamos em uma situação muito ruim, no Estado de São Paulo, nós estamos 

na 127 posição no ranking [de transparência] de 2015. E no Brasil, nós estamos bastante 

distantes de cumprir o mínimo necessário. 

Nós avançamos em muitas questões, mas no quesito transparência é vergonhoso, confesso. 

Acho que isso não passa só por uma questão de ferramentas, acho que isso passa por uma 

questão de decisão política muito grande. Eu diria que talvez o peso da decisão política é 

muito maior do que a falta de ferramentas. Osasco na última década investiu tanto em 

tecnologia da informação, milhões e milhões em tecnologia da informação. É uma cidade 

que tem cobertura de fibra ótica na cidade inteira e não cumpre a Lei de Acesso à 

Informação. É isso que eu queria colocar claramente para vocês, de como as coisas 

funcionam, de como as coisas andam. Este é um desafio que a gente precisa vencer não 

apenas dentro da gestão pública, mas isso perpassa as questões políticas, isso perpassa o 

grande desafio de discutir esse tema em diversas frentes, inclusive na Universidade, da 

Universidade estar disposta a baixar seus muros para ajudar nesta discussão, como estamos 

fazendo aqui hoje. Eu poderia vir aqui e contar, trazer apenas coisas boas, mas não acho que 

desta forma podemos melhor e avanças nos nossos desafios. É preciso tratar das feridas da 

gestão pública, reconhecer nossos limites.  
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Nós precisamos nesse quesito avançar e muito, nós estamos muito aquém daquilo que a 

gente precisa e legalmente somos obrigados a fazer. 

Há mudanças muito grandes que precisam ser feitas, mudanças no sujeito que fica atrás da 

máquina que vai produzir a transparência, que vai produzir a informação. Nós temos uma 

cultura do sigilo, da prevalência do sigilo. Nós achamos que quanto mais eu tiver a 

informação, se ela for sigilosa, melhor para mim, e eu fico com a impressão de que essa 

informação sendo divulgada pode me prejudicar. Na gestão pública, é muito recorrente 

segurar ou negar a informação, de você achar que quanto mais você se esconder, mais 

seguro você está. O desinteresse por parte da sociedade também ajuda a nos mantermos 

nesta área de conforto. Se a sociedade não sabe, não tem a clareza de que isso é um direito, 

não basta só você disponibilizar para a população, é preciso que você fomente para que o 

usuário saiba da existência da informação, se interesse e vá atrás desta informação. A baixa 

procura pela informação também é um problema. 

Hoje, na sua grande maioria, as informações disponibilizadas pelas gestões públicas estão 

muito mais focadas na parte fiscal e legalista, naquilo que os órgãos de controle exigem, 

informações contábeis, nas legalidades exigidas pelos Tribunais Contas dos Estados, nos 

questionamentos que o Ministério Público demanda, entre outras exigências legais. Criar 

ferramentas e disponibilizar a informação de forma fácil e rápida ao cidadão, por exemplo, 

de qual o tempo que o ônibus vai demorar a chegar não há essa preocupação, no entanto, 

essa informação melhora a qualidade de vida do usuário do transporte público. 

O que a gente vê é a parte mais fiscal, a parte mais dos órgãos de controle informações 

financeiras, quanto gastou, e a informação mais aberta, informação que pode melhorar a 

qualidade de vida daquela população não está disponível, ou seja, essa preocupação é mais 

restrita a algumas gestões públicas. Não podemos esquecer que também há situações em 

que a ausência de ferramentas de interação com a sociedade, a tecnologia que levaria a 

disponibilização desta informação é fator determinante para que não ocorra a 

disponibilização. A gestão acaba não conseguindo avançar por falta de ferramentas, por 

falta de condições tecnológicas.  

Não podemos deixar de lembrar que há também o marketing sobre a disponibilização da 

informação, de uma nova ferreamente. A gestão faz uma baita divulgação, um marketing 

danado sobre uma nova ferreamente que promete melhorar a vida de seus contribuintes, 

sai nos jornais, na grande impressa, no dia seguinte o sistema não é mais atualizado, a 
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população não é informada do feito ou estimulada a usar a nova feramente. Neste caso se 

trata de mais uma improbidade administrativa do que uma verdadeira preocupação em 

disponibilizar a informação, isso é muito comum.  

Recentemente em Osasco, foi lançada uma ferreamente que dá conta das questões do 

transporte público. Toda nossa rede de transporte público está equipada para que o usuário 

possa acessar do seu celular qual é o tempo que seu ônibus vai chegar ao ponto onde está, 

qual a rota da viagem, enfim, informações básicas sobre seu deslocamento.  Agora, se 

fizermos uma pesquisa, 98% [da população] não sabe que esta ferramenta existe. Essa 

ocorrência é muito mais comum do que possamos imaginar. Precisamos estar atentos a 

essas ocorrências e reconhecer nossas falhas. É muito comum gestões publicizarem seus 

feitos, mostrarem o quanto a nova tecnologia colocada à disposição é maravilhosa, no 

entanto esquecem de informar para quem ela foi feita: a população. Nós gestores públicos 

precisamos reconhecer nossos limites e problemas, precisamos colocar o dedo nas nossas 

próprias feridas, senão não avançamos. 

O histórico, as perspectivas, a cultura da informação e da abertura dos dados, que nós não 

temos, precisamos trabalhar, precisamos avançar. O empoderamento dos coletivos, da 

população, em relação a isso. O quanto ele está empoderado para fazer o 

acompanhamento, a monitoria daquela gestão. O quanto isso significa. A gente fala de 

grandes corrupções, mas muitas vezes a ineficiência da gestão pública é muito pesada e 

talvez tão ruim quanto o grau de corrupção que a gente consegue ver e está acompanhando 

por este país, e isso é ineficiência de gestão. O cidadão também precisa estar mais 

interessado. A grande maioria, nós vivenciamos, e depois no histórico vou detalhar e a 

gente vai contar de onde saímos, por que saímos e como isso mexeu com a imaginação e 

com a população para ela ir buscar a informação. Ainda é uma coisa muito morna, muito 

pequena. Ainda você precisa provocar, você precisa divulgar, você precisa colocar isso na 

esteira da vontade dessa população. A interatividade e a cogestão dessa informação. A 

informação como ferramenta para promover a cidadania, acho que essa tem outros fatores 

que a gente precisa trabalhar para que a gente possa melhorar a qualidade de vida dessa 

população. 

No município de Osasco estamos bastante aquém de cumprir o que determina a Lei de 

Acessos a Informação. O tema só veio pra mesa quanto fomos “enquadrados” pelo 

Ministério Público sobre o não cumprimento da Lei. Muito lamentável, pois estamos 
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falando de um município que avançou muito em todas as áreas, em suas políticas públicas, 

na criação de inúmeros conselhos, na implantação do orçamento participativo, não era para 

que as informações estivessem tão desarranjadas. Ao ser intimado pelo Ministério Público, 

ou a gente fazia ou a gente fazia, não tinha outra alternativa. Então, isso chegou ao fundo 

do poço, de “ou vocês resolvem, não têm alternativa”. E um ponto interessante é que 

quando os órgãos de controle exigem isso, eles são muito mais leoninos do que a lei. “Não, 

eu não quero só o que a lei está determinando, eu quero mais agora.” E se você não cumprir 

você sabe o que vai acontecer. E aí, nesta situação, nós não tínhamos mais o que fazer. [A 

exigência aconteceu] no ano passado, meados de 2016, quando começamos a ser 

pressionados pelos órgãos de controle. Aí a gente começou a caminhar, mas esse caminho é 

muito mais árduo, é muito mais duro, porque você não tem prazo, você não tem tempo 

para pensar. Coisas que a gente já deveria ter pensado há 12 anos, não foram possíveis, e 

agora você tem de fazer. E é muito mais difícil resolver na pressão, temos regras fiscais e 

contábeis que não permitem cumprir os prazos estipulados sem cometer outras 

ilegalidades. Desta forma, pra mim, a lição foi aprendida, ou faz por amor ou pela dor, 

lamentável. 

Para começar, você precisa sensibilizar o conjunto de servidores públicos envolvidos na 

questão, você precisa buscar a informação, você precisa organizar as informações que serão 

disponibilizadas, imagine a confusão que se torna isso quanto você tem o Ministério Público 

no seu encalço. Convencer não só o “chão de fábrica”, mas convencer também o escalão 

que toma a decisão, que é o comando político da cidade. Dizendo “se não fizer, a caldo vai 

entortar”. Tem que ter um convencimento enorme para que esses dados sejam divulgados, 

você quase arranca à força esses dados para que você possa disponibilizar. 

Por outro lado, você precisa criar estruturas que deem sustentação, que não pode ser uma 

única pessoa, uma única secretaria que vai garantir que este dado esteja disponível na hora 

necessária, no formato necessário, para que ele cumpra aquilo que a lei obriga ou, no nosso 

caso, aquilo que os órgãos de controle estavam nos colocando. É criar uma comissão de 

acesso à informação com diversas pastas, porque é uma prefeitura grande, com inúmeros 

projetos, programas, recursos, e você precisa organizar isso, precisa que todas as pastas 

tenham essa conscientização. A criar a lei interlocutora para a Lei de Acesso à Informação, e 

criar as ferramentas, a ouvidoria, o 156, e assim por diante. 

E [é preciso] capacitar esta rede, porque ainda tem muita resistência. Vocês não imaginam 
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a resistência que nós tivemos com os procuradores municipais, tudo era sigiloso, não havia 

o entendimento que naquele momento não se tratava de querer ou deixar de queres liberar 

a informação, havia exigências legais para que fosse cumprido aquela determinação. 

Apenas para vocês terem uma ideia, um exemplo que deu muito o que falar, foi 

disponibilizar a informação da remuneração de todos os servidores municipais de forma 

aberta como o Ministério Público estava exigindo, se havia base legal ou não para isso, 

naquele momento não cabia discutir, a exigência era claríssima, a remuneração deve ser 

aberta para todos que recebem salários da prefeitura.  

E aí, a procuradoria não queria de jeito nenhum. Os deles não. “Coloca de todo o povo, mas 

o meu não. Porque o meu, na hora que você colocar que eu recebo R$ XX, como é que vai 

ficar este negócio.” Fica feio, né? E daí você precisa convencer. Só que os procuradores são 

os caras que vão fazer cumprir a lei, porque é a Secretaria de Assuntos Jurídicos que dá o 

respaldo jurídico para que você cumpra aquilo que o Ministério Público, que os órgãos de 

controle, estão pedindo. E você precisa capacitar sua rede muito bem porque o que vem dali 

para frente é o que você vai ter de cumprir. 

Embora no nosso caso a gente tivesse investido muito em tecnologia da informação, cada 

[órgão] tinha a sua caixinha. Eu tenho a minha, mas aqui você não toca, a minha está aqui, 

mas ela não conversa com a sua. Você precisa criar a estrutura, juntar esse bando de 

pacotes de informação que você tem e costurar para que se possa ter uma informação mais 

coerente, mais inteligente. 

Criar também uma forma de colocar essa informação à disposição. Não é só dizer “vai lá no 

meu site, e veja”. Você tem de disponibilizar a informação de forma ativa e passiva. Você 

tem também de deixar disponível através da internet, via 156, ouvidoria. Mas você tem 

também de oferecer para aquela pessoa que vai presencialmente atrás daquela informação. 

Você tem de pensar quais são as portas que você tem para quem busca aquela informação 

na prefeitura. 

Uma outra parte da nossa trajetória que foi a implantação e monitoramento, que foi 

cumprir efetivamente aquilo que os órgãos de controles nos estão apontando. O que já não 

é exatamente uma vontade – “Olha, estou fazendo porque o meu governo é legal. Porque 

eu acho que deve ser desta forma” – mas é o cumprir uma exigência para que a gente o 

fizesse. Nesta implantação, caminhamos para um Decreto Municipal que normatizasse e 

regulamentasse a Lei de Acesso à Informação. Tínhamos prazo dado pelo Ministério 
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Público, que era julho de 2017. Com a adesão ao Brasil Transparente, com a CGU era 

necessário que todos os servidores tivessem clareza que precisávamos cumprir, além é claro 

mudar nossa cultura institucional que prevalecia até então. Não dá mais para negar 

informação, não dá para sentar em cima, [a informação] precisa estar disponível. Campanha 

de comunicação porque como a população não tinha esta ferramenta, ela não sabe que isso 

pode e deve estar disponível. É preciso que você faça isso. Já que é para fazer, é preciso 

fazer bem feito. Já que não tínhamos feito no passado, já que a coisa chegou a esta 

situação, então vamos fazer campanha e divulgar que isso está acontecendo. 

O monitoramento deve acontecer em tempo real, não sendo diferente para as correções de 

rotas necessárias, não se trata de uma receita tranquila. Quem trabalha com esses dados 

sabe que a informação tem de ser arredondada, tem de ser lapidada para você colocar ela à 

disposição em um formato que seja inteligível para quem vai usar. 

O que nós buscamos nessa nossa caminhada foi a geração e a organização da informação. 

Gerar um fluxo e organizar a informação e processos internos. A integração de dados no 

processo de geração da informação, juntar todo mundo, reunir a informação e integrar. E 

traduzir esta informação, porque nem sempre ela está no formato e de um jeito que ela 

possa ser disponibilizada. Instituição de mecanismos para disponibilização da informação, 

isto é, o aparato legal. Garantir a tecnologia de informação e da comunicação e os serviços 

de informação ao cidadão diretamente. Promoção da cultura do acesso à informação dos 

atores internos à sociedade –e esse é um tema que ainda a gente tem muita coisa para 

andar. Você não muda a cultura da noite para o dia, é um processo longo, que demora anos, 

porque se você tem um trabalhador que olha para essa informação e tem um hábito [de não 

divulgar], não é fácil você mudar. Assim como não é fácil fazer com que a população se 

aproprie disso. É uma mudança de atitudes do Estado e também da sociedade. 

Esse é um caminho que estamos percorrendo. Um caminho que estamos aprendendo a 

duras penas. Não é uma coisa para a qual a gente tenha se preparado. Por outro lado, a 

gente percebe o quanto a política pública avançou, o quanto modernizou, mas em questões 

de acesso à informação, o município de Osasco começa a engatinhar agora e, com certeza, 

se vocês entrarem no site da prefeitura que dá acesso ao cumprimento da Lei vocês irão 

encontrar vários problemas que precisamos resolver. 

Ainda estamos no começo, ainda temos um longo trajeto para caminhar e um vasto 

aprendizado pela frente. Com certeza não é uma tarefa fácil, sobretudo quando você tem os 
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órgãos de controle obrigando a fazer. Nós aprendemos pela dor e não pelo amor que isso é 

necessário, que isso faz parte de uma gestão moderna, de uma gestão transparente. 

 

 

Dados Abertos e Transparência: a Experiência do Pátio Digital em São 

Paulo 

Fernanda Campagnucci 

 

Boa tarde a todos e a todas! 

Aqui nesta mesa estávamos falando de aprofundamento da democracia, listamos alguns 

desafios. Então eu gostaria de apresentar uma experiência que talvez não seja resposta a 

todos esses desafios, mas é uma maneira de dialogar com eles. Antes, vou falar um pouco 

sobre quais são os desafios e, depois, passar pela experiência e veremos como dialogam. 

Um dos desafios é a questão da gestão da informação dentro de um órgão público. Para 

pensar em política de transparência, temos que enfrentar toda uma maratona anterior, um 

trabalho permanente, que é a política pública de gestão da informação. Há um desafio para 

dentro também, do mesmo jeito que os cidadãos não têm acesso à informação, os gestores 

das diferentes áreas também têm dificuldades para obter os dados necessários à 

formulação e avaliação de suas políticas. Entre órgãos dentro de um mesmo órgão do 

executivo, dentro de uma mesma prefeitura, diferentes secretarias, por exemplo, também 

enfrentam a mesma dificuldade de obter informação que os cidadãos têm. É costume 

imaginar que dentro da máquina as pessoas estão se falando e do lado de fora ninguém tem 

acesso, mas a verdade é que não é uma caixa opaca em que está tudo junto e homogêneo, é 

uma caixa toda compartimentada e uma área não é transparente para a outra também.  

Outro desafio relacionado a esse é a governança da tecnologia. Dialogando com as duas 

falas que me antecederam, algo que também defendo é que “não basta só falar de 

tecnologia”. A professora Maria Alexandra tocou num ponto chave [e me interessou 

bastante saber mais a respeito desse dado que ela apresentou, sobre os “60% dos 

municípios com o mesmo fornecedor de tecnologia”] que é: não basta falar de qualquer 

tecnologia, é preciso falar de que tipo de tecnologia se está implementando, se ela vai criar 
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dependência ou não e se as pessoas também têm condição de opinar sobre a tecnologia, se 

há transparência também no investimento da tecnologia. Esses dois desafios estão bem 

relacionados, porque de fato é muito difícil fazer gestão da informação sem tecnologia hoje 

em dia.  

Um terceiro desafio é o planejamento dessa abertura, ponto também abordado pela 

professora Maria Alexandra. De que dados estamos falando? Há uma quantidade muito 

grande de dados, com níveis de maturidades diferentes. Quais serão priorizados na política 

de abertura?  E como essa escolha será feita? Priorizar para que e para quem? Então é 

importante desenvolver e implementar metodologias para captar essa demanda social por 

dados. Tem experiências aqui no município de São Paulo, nas quais eu tive oportunidade de 

participar, por exemplo o Café Hacker, que é uma forma de reunir diferentes atores para 

discutir que dados devemos abrir e como devemos abrir.  

Um quarto desafio é exatamente o planejamento e o uso desses dados, esses dois desafios 

também estão relacionados. Se estou abrindo dados relevantes é muito mais provável que 

tenhamos mais gente usando esses dados. Já estive em muitas reuniões e encontros em 

que o grande debate sobre dados abertos é “ninguém está usando os dados todos que a 

gente abriu”. Por quê? Porque muitas vezes a política não está conectada com o processo 

de abertura, abriram dados sem saber para quê ou porque era o mais fácil para abrir naquele 

momento. 

Um quinto desafio é essa crise de confiança e a polarização que estamos vivendo, que 

dificulta muito o diálogo e a interação do poder público com a sociedade civil. E se estamos 

falando de participação, estamos falando de participação com base em dados, em 

informações, e esse é um elo entre o governo e a sociedade. Para lidar com essa crise de 

confiança, temos que lidar também com formas de aproximar, de romper com essa lógica 

que eu falei antes de ter uma caixa, um todo homogêneo que as pessoas acham que é o 

governo. Então a questão dos dados é importante pra isso, apesar do momento político, 

apesar de como o debate político está sendo feito, a gente continue fazendo e tendo a 

possibilidade de fazer o debate com qualidade, em cima de informações. 

O sexto desafio são as novas formas de participação, como podemos prover novas formas 

de participação que não sejam as instâncias tradicionais. Estas evidentemente têm a sua 

história, são importantes, mas também precisam estar conectadas com as novas formas 

que vão surgindo. Como lidar com essa arquitetura institucional que não está preparada 
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para lidar com as novas formas de participação? Se queremos fazer co-criação das políticas 

públicas, como fazer isso sem ferir a legislação, sem privilegiar um grupo ou outro, sem 

adotar uma tecnologia em detrimento da outra, com os devidos processos. 

E acredito que um paradigma organizador de tudo isso, uma forma de enxergar essa relação 

entre governo e sociedade, é o paradigma de governo aberto. Por que governo aberto? 

Porque ele propõe a transparência, a participação e a tecnologia de forma integrada, um 

eixo alimentando o outro. 

O Pátio Digital da Secretaria de Educação é uma iniciativa de Governo Aberto que pensa 

justamente como integrar esses eixos. Em vez de trazer uma apresentação, preferi mostrar 

o site (http://patiodigital.prefeitura.sp.gov.br). Achei interessante mostrar o que está em 

curso, é uma estratégia que está em desenvolvimento, a todo vapor, nesses três eixos: 

transparência e dados abertos; colaboração entre governo e sociedade e inovação 

tecnológica. 

O Pátio Digital não é uma "caixinha" dentro da Secretaria da Educação, é uma iniciativa 

transversal, instituída por meio de uma portaria. Trata-se de uma política de governo 

aberto, que determina que a Secretaria vai perseguir ações nesses eixos, com os objetivos 

de aprimorar alguns processos, automatizar ou aumentar o nível de transparência, 

desenvolver ferramentas tecnológicas, fortalecer o controle externo e interno.  

Dentro do eixo de transparência e dados abertos, estamos trabalhando com esses dois 

conceitos: transparência, por um lado, e dados abertos por outro. São conceitos que se 

encontram, mas "dados abertos" é mais específico. Transparência para as pessoas terem 

acesso às informações, para compreenderem as informações. E dados abertos, APIs 

(interface de programação de aplicações) formas de conectar sistemas, base de dados, 

planilhas, assuntos que têm a ver com um público específico, pesquisadores, jornalistas, 

programadores. Não podemos abrir mão dessas duas frentes. São públicos diferentes, 

temos que ter abordagens diferentes. 

Desde que começou com a política de abertura de dados e o Pátio Digital, em abril de 2017, 

a Secretaria Municipal de Educação já se tornou o órgão com mais bases disponíveis no o 

Portal de Dados Abertos da Prefeitura de São Paulo (http://dados.prefeitura.sp.gov.br). O 

Coordenador da área de dados da Secretaria é um gestor e também de carreira e está 

fazendo uma transformação na dinâmica de gestão da área, implementando mecanismos 
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de automatização dos processos. Existia um custo para abrir dados e responder a pedidos 

de informação, as pessoas tinham que ficar horas fazendo determinado processo e não 

conseguiam atender as áreas que precisam de dados para fazer as escolas funcionarem. 

Esse tipo de concorrência não pode existir: “o que fazer? Dedicar horas para abrir dados, 

para fazer transparência, ou dedicar horas para fazer as escolas funcionarem?” Esse 

trabalho de automatização está sendo feito com o uso de tecnologias abertas, porque não 

teríamos conseguido fazer em poucos meses uma licitação de uma solução, justificar, 

absorver aquela tecnologia.  

O eixo de colaboração entre governo e sociedade propõe formas, espaços, metodologias 

para engajar a sociedade nos usos desses dados e basicamente tornar o governo mais 

permeável às pessoas, aos diferentes atores, pesquisadores, comunidade escolar, pais, 

mães, professores, enfim. Algumas enquetes simples, por exemplo. Foi a primeira vez que 

isso foi feito, perguntar para as pessoas o que elas acham do uniforme escolar, do kit de 

material que elas recebem. É simples, mas é muito importante para quem desenha a 

licitação saber como é a recepção, se os materiais são bons. É uma maneira simples de 

abordar o tema e de as pessoas começarem a se envolver. A primeira reação nesse 

ambiente de desconfiança e polarizado é “vocês estão perguntando por que, vocês querem 

cortar?”. Mas nos surpreendemos porque ele está bem avaliado, é um lado bom de fazer 

isso. Os gestores costumam ter medo de fazer esse tipo de consulta, então é difícil 

convencer a se expor. Mas acho que é uma postura muito corajosa dos gestores que se 

propõe a fazê-lo. 

Ainda nesse eixo, fazemos encontros abertos também, são encontros mensais, na Casa do 

Pátio Digital, que foi residência da família do Sérgio Buarque de Holanda antigamente, no 

Pacaembu. Na próxima quarta-feira, por exemplo, vamos promover uma oficina para 

ensinar a usar os microdados da educação usando o "R", um software livre para análises 

estatísticas. Estamos começando a abrir esses dados, mas percebemos que a maioria das 

pessoas, mesmo um público especializado como jornalistas e pesquisadores, ainda não 

consegue tratar esses dados. Eles desempenham um papel importante de formar a opinião 

pública, de absorver o conhecimento na Academia, então temos que lidar com esse público 

também. 

O terceiro eixo é o de Inovação Tecnológica. Aqui estamos lidando basicamente com duas 

coisas: primeiro, abrir o código dos sistemas da Secretaria que já tinham sido desenvolvidos, 
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em repositório público. Já temos abertos dois sistemas da Secretaria que são estruturantes, 

o sistema de gestão pedagógica – são os diários de classe, onde os professores fazem o 

registro diariamente – e o de avaliação. E, por outro lado, também construir de forma 

colaborativa os novos sistemas e aplicações da Secretaria. 

Para terminar, essa imagem é uma metodologia que estamos chamando de “ciclo de 

inovação aberta”, para envolver a sociedade na construção de tecnologias e de ferramentas 

tecnológicas. Estamos no terceiro ciclo. O primeiro foi da alimentação escolar; o segundo 

sobre o transporte escolar e o terceiro vai ser uma plataforma de recursos educacionais 

abertos. A primeira etapa nesse ciclo é de prototipação colaborativa, em que as pessoas 

ajudam a pensar o desafio/problema, um desafio concreto da gestão. Tomando como 

exemplo o primeiro ciclo, sobre transparência da alimentação escolar.  

O próximo passo é lançar o desafio. As equipes que se inscrevem fazem uma imersão com 

todos os atores envolvidos, inclusive as crianças – que neste caso falaram o que elas 

queriam saber do cardápio, por exemplo. As equipes apresentam propostas e o melhor 

protótipo é selecionado. Diferente de todas aquelas "maratonas hackers", nesse ponto o 

vencedor, em vez de receber um prêmio, ganha o contrato de desenvolvimento daquela 

tecnologia, com um valor muito abaixo do que a gente teria que pagar para o mercado, mas 

por outro lado porque ela percorreu um caminho colaborativo também e ela está se 

propondo a colaborar. Essa equipe desenvolve dentro da Secretaria, então também 

podemos absorver essa tecnologia, além de promover mudanças de cultura institucional. 

Foi a primeira vez que se instalou um software livre dentro do servidor da Secretaria, 

também foi a primeira vez que se empregou um chat bot na Prefeitura. No final, a solução 

fica disponível para quem quiser usar, inclusive outros municípios.  

Essa é, portanto, uma experiência concreta com o paradigma de governo aberto. É uma 

forma, e certamente há outras formas de ler o que é governo aberto. No fim das contas, 

nada mais é do que a proposta desta mesa, que é a de aprofundar a democracia com 

ferramentas da gestão pública. 
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Resultados da Pesquisa “São Paulo: a corrupção mora ao lado?” 

Ana Luiza Aranha 

 

Boa tarde a todas e a todos! Obrigada pelo convite. Estou aqui substituindo o Fabiano, que 

é um outro representante da nossa organização.  

Eu vou apresentar para vocês os resultados de uma pesquisa, que a Transparência 

Internacional fez no Brasil, chamada “São Paulo: a corrupção mora ao lado?” e o link com as 

apresentações anteriores é bem nessa linha: se uma empresa controla 60% da tecnologia, 

quem são essas empresas? Quem são os beneficiários finais das empresas? E também sobre 

transparência no setor privado. 

Falando um pouco para vocês sobre quem é a Transparência Internacional: ela foi fundada 

em 1993 por Peter Eigen, funcionário do Banco Mundial que trabalhava na área de 

desenvolvimento na África. Ele via que os projetos não estavam conseguindo gerar 

resultados. Havia um investimento, mas não havia retorno, e surgiu a suspeita de que o 

motivo disso era a corrupção. Nesse contexto, ele fundou a Transparência Internacional. 

Hoje em dia a TI tem mais de 100 capítulos ao redor do mundo e um secretariado em 

Berlim. E agora, após 10 anos, a Transparência Internacional está voltando ao Brasil. 

O que a organização faz é uma atuação apartidária, com enfoque sistêmico e sempre 

embasado. Nós fazemos as pesquisas, e as nossas opiniões, nossos posicionamentos são 

sempre embasados em dados. A visão do movimento Transparência Internacional é um 

mundo no qual governos, empresas e a vida das pessoas sejam livres de corrupção. Estamos 

sempre tentando falar com a academia, com o setor privado, com outras organizações da 

sociedade civil e com o governo. 

O que é a grande corrupção nos estudos da Transparência Internacional? É o abuso dos 

altos níveis de poder que beneficia poucos aos custos de muitos, e que causa danos graves e 

difusos a indivíduos e à sociedade, e que geralmente permanecem impunes. 
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É muito difícil estudar corrupção de uma maneira geral. Eu venho estudando isso desde o 

meu bacharelado, do meu mestrado, no doutorado, agora trabalhando para a 

Transparência Internacional, então, é muito difícil. Mas você precisa trabalhar com esses 

dados. Essa separação entre grande corrupção e pequena corrupção tem sido crucial para a 

Transparência Internacional, e a grande corrupção adquiriu um enfoque novo e, hoje em 

dia, a Transparência Internacional, foca muito na questão da grande corrupção até no seu 

próprio posicionamento estratégico.  

Existem outros estudos anteriores, por exemplo, um estudo do Banco Mundial sobre 203 

grandes casos de grande corrupção em que, 70% desses casos, haviam esquemas que 

usavam arranjos corporativos pouco transparentes como trustes ou empresas registradas 

em paraísos fiscais. Então, começou a surgir essa ideia de corrupção associada a paraísos 

fiscais e a importância de entender essa relação. 

Qual o objetivo quando você tem esse tipo de arranjo corporativo? Ocultar o real 

beneficiário/real controlador, o que a gente chama de beneficiário final. Esse é o conceito 

que vai perpassar a apresentação toda. 

Quem é o beneficiário final? É a pessoa física que direta ou indiretamente, em uma última 

análise, possui, controla ou se beneficia de uma empresa. Não é só ser o dono da empresa, é 

você também se beneficiar, é fazer parte do controle de uma empresa ou de um fundo e do 

rendimento que este gera. É uma definição bem ampla tentando abarcar e checar as 

pessoas físicas as quais aquela empresa está conectada. Se essa pessoa física é o 

proprietário legal ou não, é irrelevante para esse estudo e para essa definição. O 

beneficiário final se refere ao plano material, não à propriedade formal.  

Então, por que estudar o setor imobiliário? Primeiro pela possibilidade mais elevada de lavar 

dinheiro; você consegue lavar mais dinheiro em uma operação só. Em imóveis muito caros, 

por exemplo. Existe a dificuldade de você precisar o valor de um imóvel, de você ter red 

flags, sistemas que acionam mecanismos de alarme, pois imóveis podem ser comprados e 

isso não necessariamente ter a ver com lavagem de dinheiro ou corrupção.  

Comprar um imóvel é um investimento seguro e há a possibilidade de gerar novos 

dividendos a partir do bem adquirido. No caso do Nestor Cerveró, aqui no Brasil, ele tinha 

uma cobertura em Ipanema, no Rio de Janeiro, que estava no nome da Jolmey do Brasil 

Administradora de Bens Ltda, que era uma filial de uma empresa uruguaia, a Jolmey SA. E 
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no final das contas estava conectada com o assessor dele. Então, você vai conseguindo 

conectar até chegar no beneficiário final.  

A Transparência Internacional já fez outros estudos do setor imobiliário, tentando achar 

esses beneficiários finais das empresas. Um estudo da Transparência Internacional no 

Canadá descobriu que dos 100 imóveis residenciais de mais alto valor na grande Vancouver, 

1/3 estava em nome de offshores. 

É importante destacar que ter imóvel em nome de offshore não é ilegal, isso não é um 

problema per se, porém, o que nós fazemos e levantamos o alerta é que isso pode ser um 

incentivo e uma ocultação que incentiva práticas como a lavagem de dinheiro. Por isso, é 

importante estudar isso e conectar com estudos de grande corrupção.  

Outro estudo em Londres viu que 36 mil imóveis estavam registrados em nomes de 

empresas registradas em paraísos fiscais. O mesmo foi feito no caso de São Paulo, um 

estudo inédito a partir de dados obtidos através da abertura de dados e da facilidade de 

fazer pesquisa com esses dados do IPTU e da Jucesp (Junta Comercial).  

A prefeitura de São Paulo disponibilizou publicamente o cadastro do IPTU a partir de uma 

recomendação de um acordo com a própria Transparência Internacional. O recorte dos 

dados foi o de imóveis em regiões selecionadas de São Paulo que estivessem em nome de 

pessoas jurídicas. Pegamos o cadastro do IPTU e não estávamos interessados em pessoas 

físicas, mas só em empresas. Quem eram as empresas donas de imóveis dentro da Grande 

São Paulo.  

Foi feito um cruzamento dos dados, uma análise da estrutura societária de cada empresa, 

por meio de informações que vieram da Junta Comercial. Então, a partir do CNPJ 

encontrado na base de dados do IPTU a gente conectava com a estrutura societária. Quem 

são os sócios dessas empresas que estavam registradas na Junta Comercial?  

O problema é que fazer isso não é tão fácil quanto parece. Os dados do IPTU estavam 

facilmente acessíveis e disponíveis em formato de banco de dados. O problema era os 

dados da Junta Comercial que você só consegue baixar 20 arquivos por dia, além de precisar 

de um cadastro. E também o formato das respostas era aberto, por exemplo: tem que 

digitar manualmente os nomes dos donos da empresa e/ou países. Haviam erros de 

digitação que dificultavam o cruzamento de dados. 
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As palavras-chave que buscamos nessa base de dados da Junta Comercial foram: jurisdições 

com tributações favorecidas e regimes fiscais privilegiados. A Receita Federal do Brasil tem 

também uma lista de quem são essas jurisdições com tributação favorecida e regimes 

fiscais privilegiados, por exemplo, Uruguai, Ilhas Virgens Britânicas, e a pesquisa foi feita 

com base nisso. Mas as vezes buscar só Uruguai não gerava todos os resultados, então 

tínhamos que buscar Uruguai com “y”, ou então buscávamos Montevidéu com “u” e depois 

com “o”, tentando pensar em tudo que uma pessoa poderia erra na hora de digitar. 

No final, chegamos aos resultados: 236 empresas estão registradas no Estado de São Paulo 

e vinculadas a jurisdições não-transparentes. Juntas elas possuem 3452 imóveis na cidade 

de São Paulo. Esses dados podem parecer que não têm tanto impacto a princípio, mas esse 

é um patrimônio imobiliário de 8 bilhões de reais, de acordo com os dados oficiais. 

Lembrando que dados oficiais podem sempre ser subestimados, então o valor de mercado 

pode ser de 40% a 70% maior. Isto é, cerca de 12 bilhões de reais em uma estimativa 

conservadora.  

Nós temos bilhões de reais em ativos imobiliários que estão nas mãos de empresas cujos 

beneficiários finais são desconhecidos. E o que acontece? Você pega uma empresa e verifica 

a estrutura societária dela, e lá estão outras empresas registradas em paraísos fiscais. Ou 

seja, você não consegue saber quem é a pessoa que no final está se beneficiando daquilo. 

Quem é a pessoa que mora, lucra ou de alguma forma exerce influência e está conectada 

com aquele imóvel. 

O que nós defendemos é que haja um cadastro nacional de beneficiários finais e, antes 

disso, uma definição legal do que é o beneficiário final. O que temos hoje no Brasil é uma 

instrução normativa da própria Receita Federal, mas que não é uma lei. Então, precisamos 

definir legalmente quem são os beneficiários finais e abrir esses dados.  

Por não sabermos quem são os verdadeiros donos, há o risco de lavagem de dinheiro. 

Então, como falei para vocês, toda a discussão da Transparência Internacional gira em torno 

da ligação entre beneficiários finais ocultos e o risco de haver lavagem de dinheiro. 

As recomendações da Transparência Internacional de uma forma geral, para o nível federal, 

é aprovar uma lei que defina beneficiário final. E a nossa organização não está falando 

sozinha. Um dos princípios do G20 fala sobre transparência de beneficiário final, e o Brasil 

pontua 0 nessa categoria. Sobre transparência de dados de empresas existem dois rankings 
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internacionais, e o Brasil leva 0 de novo, pois esses dados não estão abertos. Outra 

recomendação é alterar a legislação para exigir dados do beneficiário final nas transações 

públicas e estabelecer padrão de dados a ser adotado pelas juntas comerciais, pois é muito 

difícil obter um padrão quando você busca dados no Brasil todo, e o formato dos dados 

varia em cada Estado.  

No âmbito estadual sugerimos um aprimoramento da coleta de dados de empresas, 

evitando erros e lacunas; publicar online os dados coletados; incluir informações sobre o 

beneficiário final. 

E no plano municipal, exigir informações do beneficiário final, caso o imóvel seja registrado 

em nome de pessoa jurídica; dar transparência a dados de propriedade imobiliária, incluindo 

informações sobre o beneficiário final, quando houver.  

Para quem tiver interesse nos dados do estudo, eles estão nesse site 

(www.quemmoraaolado.org) e no site da Transparência Internacional 

(https://www.transparenciainternacional.org.br). 
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Cebrap (2002), na Sciences Po (2013, 2015), na University College London (2014) e 

University of California Berkeley (2019). É professor titular do Departamento de Ciência 

Política da USP e pesquisador e vice-diretor do Centro de Estudos da Metrópole 

(Cepid/Fapesp). É Corresponding Editor for Latin America da Revista IJURR (www.ijurr.org) 

e trustee da IJURR Foundation (antiga FURS - Foundation for Urban and Regional Studies, 

Inglaterra), além de membro do Conselho Estratégico e professor colaborador da Escola 

Urbana da Sciences Po. É pesquisador de Produtividade CNPQ 1B e pesquisador principal da 

Fapesp. Foi coordenador da área de ciência política da FAPESP. Foi diretor do Centro de 

Estudos da Metrópole (Cepid/Fapesp) entre 2004/2009, coordenador do Instituto Nacional 

de Ciência e Tecnologia para Estudos da Metrópole (INCT/CNPq) entre 2012 e 2014, 

presidente do RC-21 - International Sociological Association (2014/2018) e coordenador 

brasileiro do projeto ReSolution do CEM e da CASA/UCL com financiamento Fapesp e ESRC 

(2015/2018), secretário adjunto da Associação Brasileira de Ciência Política, coordenador da 

Summer School IPSA/USP em Técnicos e Métodos de Pesquisa em Ciência Política e 

Relações Internacionais (2011/2014) e coordenador de convênio Fapesp-Cofecub 

(2011/2012). Tem experiência na área de Ciência Política, atuando principalmente nos 

seguintes temas: políticas públicas, sociologia e política urbana, redes sociais e pobreza 

urbana.  

 

Fernanda Campagnucci 

Doutoranda em Administração Pública e Governo pela Escola de Administração de 

Empresas da Fundação Getúlio Vargas (EAESP-FGV). Graduada em Comunicação Social - 

Jornalismo pela Universidade de São Paulo (ECA-USP, 2008) e mestre em Educação na 
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Faculdade de Educação da mesma instituição (FE-USP, 2014), com foco no debate público 

sobre políticas educacionais. Cursou especialização em Transparência, Accountability e Luta 

contra a Corrupção, no Centro de Direitos Humanos da Faculdade de Direito, Universidade 

do Chile (2014). Integra a carreira de Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental 

na Prefeitura de São Paulo, onde desenvolve projetos de transparência, integridade pública 

e tecnologias cívicas desde 2013. Coordenou o Pátio Digital, iniciativa de governo aberto da 

Secretaria Municipal de Educação, e hoje está alocada no Laboratório de Mobilidade 

Urbana da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. É fellow da Universidade da 

Organização das Nações Unidas - UNU-EGOV (2018), fellow de governo aberto da 

Organização dos Estados Americanos (2015) e integrante da Rede de Líderes em Dados 

Abertos do Open Data Institute, de Londres (2016). Professora convidada do curso de 

Educação Executiva em Compliance no Setor Público do Insper.  

 

Jaime Crozatti 

Possui graduação em C. Contábeis pela Univ. Est. Maringá - UEM (1986), mestrado (1998) e 

doutorado (2002) em Controladoria e Contabilidade pela FEA/USP. Atualmente é professor 

doutor da EACH/USP, nos cursos de graduação e mestrado acadêmico de Gestão de 

Políticas Públicas. É avaliador de artigos para periódicos nacionais e congressos nacionais e 

internacionais da área de contabilidade e administração. Tem experiência na área de 

magistério em graduação e pós-graduação Lato sensu e stricto senso em contabilidade e 

controladoria. Atuação profissional nas áreas de: Contabilidade Gerencial, atuando 

principalmente nos seguintes temas: Contabilidade Pública, Controladoria Estratégica, 

Planejamento Estratégico, Cultura Organizacional, Orçamento Empresarial e Custeio ABC. 

 

João Sette Whitaker Ferreira 

Professor Livre-Docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Graduado em 

Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo (1990) e em Economia pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1993), Mestre em Ciência Política pela 

Universidade de São Paulo (1998), Doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade 

de São Paulo (2003) e Livre-Docente também pela FAUUSP (2013). Prêmio de melhor tese 

de Doutorado pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Planejamento 
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Urbano e Regional (ANPUR - 2005). Doutorado Honoris Causa concedido pela Universidade 

de Lyon/Jean Monnet - St Etienne, França (2017). É professor Associado da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo desde 2000 e Presidente da CPG - 

Comissão de Pós-Graduação da FAUUSP (2017-2020). Pesquisador sênior do Laboratório de 

Habitação e Assentamentos Humanos (LabHab) da FAUUSP, desde 1998, que coordenou 

entre 2010 e 2016. Bolsista Produtividade do CNPq Nível 2. Professor Visitante 2011-2012 

no Institut de Hautes Études de l´Amérique Latine - IHEAL, Université de Paris 3 - Sorbonne 

Nouvelle, e regularmente da Université Jean Monnet, em St Etienne, França. Professor 

visitante da Ecole dArchitecture, de la Ville et des territoires de Marne-La-Vallée, França 

(2018), e da Chaire BSI-Citydev da Universidade Livre de Bruxelas (2018). Atua como 

professor e consultor nos seguintes temas: políticas habitacionais, habitação social, 

desenvolvimento ambiental urbano, instrumentos urbanísticos e estatuto da cidade, 

economia urbana e mercado imobiliário, globalização e cidades-globais. Autor do livro “O 

mito da cidade-global: o papel da ideologia na produção do espaço urbano” (Vozes, 2007), 

“Produzir casas ou construir cidades? Desafios para um novo Brasil urbano” (Coordenador - 

FUPAM/LabHab-FAUUSP, 2012) e de vários capítulos de livros e artigos. Foi Secretário 

Municipal de Habitação da Cidade de São Paulo (2016).  

 

Luciana Massaro Onusic  

Luciana Massaro Onusic, Professora Adjunta da Universidade Federal de São Paulo, é 

Doutora (2009) e Mestre (2005) em Administração, pela Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (USP), possui trabalhos 

publicados em periódicos, com foco em Estratégia Organizacional. Possui também 

experiência na construção e formalização de acordos de cooperação acadêmica em nível 

internacional. No campo da gestão, atuou na coordenação de cursos tanto em graduação 

como em pós-graduação. Além disso, já foi diretora executiva de Instituição de Ensino 

Superior. Seus interesses de pesquisa estão essencialmente orientados a: i) Qualidade na 

Prestação de Serviços, ii) Estratégias Competitivas, iii) Desempenho Organizacional 

(financeiro e não financeiro), iv) felicidade e bem-estar. No setor produtivo tem atuado em 

projetos de pesquisa aplicada na mensuração da qualidade de serviços. Atualmente é 

diretora acadêmica da Escola Paulista de Política Economia e Negócios da UNIFESP. 
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Maria Alexandra Viegas Cortez da Cunha 

Possui graduação em Administração (1987) e Informática (1982) pela Universidade Federal 

do Paraná, mestrado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas - SP 

(1994) e doutorado em Administração pela Universidade de São Paulo (2000). Foi 

coordenadora da divisão ADI da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração - ANPAD por 4 anos. É professora da Escola de Administração de Empresas 

de São Paulo e foi professora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná por 23 anos. 

Tem experiência na área de Administração, com ênfase em Organizações Públicas, atuando 

principalmente nos seguintes temas: governo eletrônico, informática pública, sociedade da 

informação, administração pública e gestão de tecnologia da informação. Foi Bolsista 

Produtividade da Fundação Araucária, 2013-2014 

 

Ricardo Luiz Pereira Bueno  

Doutor em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em 

Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas - SP e graduado em 

Administração de Empresas pela Faculdade das Ciências Econômicas e Administrativas de 

Osasco (1998). Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de São Paulo e 

chefe do Departamento de Administração, foi Presidente do Conselho Curador da 

UNIFESP, coordenador de Câmara de Pós-graduação, coordenador de Programa de Pós-

graduação senso estrito, coordenador de Graduação em Administração Pública. Tem 

experiência na área de Administração, com ênfase em Administração Pública, atuando 

principalmente nos seguintes temas: modelos em administração, gestão em saúde, 

administração pública, saúde pública e reforma do estado.  

 

Ursula Dias Peres 

Possui graduação em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas - SP (1993), 

mestrado e doutorado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas - SP (2007), tendo 

realizado parte do Mestrado na HEC-França. Desde 2008 é Professora Doutora da 

EACH/USP no Curso de Gestão de Políticas Públicas, Coordenadora do Programa de 
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Mestrado em Gestão de Políticas Públicas e Professora do Programa de Mestrado em 

Mudança Social e Participação Política. Realiza orientação acadêmica no Programa de Pós-

Graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo - PROLAM/USP. 

É pesquisadora associada ao Centro de Estudos da Metrópole - CEM/USP e membro do 

Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo - IEA/USP. Pesquisa as áreas 

de Economia Política do Orçamento Público e Financiamento de Políticas Públicas, em 

especial nas áreas de Educação e Segurança Pública. Tem experiência na área de 

Administração, com ênfase em gestão pública e controladoria do setor público. Atuou como 

gestora na área de orçamento público e consultora de empresas e governos nas áreas de 

planejamento e orçamento, gestão de políticas públicas, recursos da educação e fundos 

municipais. Foi Assessora Geral do Orçamento na Secretaria de Finanças do Município de 

São Paulo (2002-2003), Assessora da Presidência da Companhia Siderúrgica Nacional 

(2005-2007). Foi Secretária Adjunta de Planejamento, Orçamento e Gestão no Município de 

São Paulo (2013). 
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Parte III – Memorial de Pesquisa do 

Programa de Mestrado em Gestão de 

Políticas Públicas 2013 – 2017 
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Nesta terceira 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 2017.  

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: 

o Análise de Políticas Públicas 

 Linhas de Pesquisa: 

o Sociedade, Instituições e Políticas Públicas 
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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.  

 

 

 

 

Sociedade, Instituições e Políticas Públicas 

 

A Linha de Pesquisa 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).  
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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. 

OLIVIERI, CECÍLIA; MARTINELLI, BRUNO; MASSUCATTO, PEDRO; SILVA, CAROLINA 

BRAGANÇA. Gestão municipal e corrupção na implementação de programas 

educacionais federais. RAP. Revista Brasileira de Administração Pública, v. 52, p. 169-179, 

2018. 

OLIVIERI, Cecília; NESTLEHNER, J.; PAIVA JR, P. C. A. GOVERNANÇA, GOVERNANÇA 

CORPORATIVA E GOVERNANÇA PÚBLICA: OS DIFERENTES DEBATES DE UM 

CONCEITO EM CONSTRUÇÃO. REA. REVISTA ELETRÔNICA DE ADMINISTRAÇÃO 

(FRANCA. ONLINE), v. 17, p. 230-247, 2018. 

AQUINO, ANDRÉ CARLOS BUSANELLI DE; ROCHA, ARLINDO CARVALHO; OLIVIERI, 

CECÍLIA; PINHO, JOSÉ ANTONIO GOMES DE. Editorial. Controle Governamental, 

Accountability e Coprodução. SOCIEDADE, CONTABILIDADE E GESTÃO (UFRJ), v. 13, p. 

123-127, 2018. 
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COSTA, B. L. D.; OLIVIERI, Cecília; Marco Antonio Carvalho Teixeira. Participação, 

eficiência e accountability no Brasil: desafios administrativos, políticos e institucionais. 

Cadernos EBAPE.BR (FGV), v. 14, p. 672-675, 2016. 

OLIVIERI, Cecília. A ATUAÇÃO DOS CONTROLES INTERNO E EXTERNO AO 

EXECUTIVO COMO CONDICIONANTE DA EXECUÇÃO DE INVESTIMENTO EM 

INFRAESTRUTURA NO BRASIL. Texto para Discussão (IPEA. Brasília), v. 2252, p. 1-46, 

2016. 

BLIACHERIENE, A. C.; DOI, L. K.. Estudos econômicos aplicados à lesão do Código Civil. 

Civilistica.com - Revista Eletrônica de Direito Civil, v. 7, p. 1-21, 2018. 

BLIACHERIENE, A. C.; Carneiro, A. M. F.. Perfil Processual das Ações Judiciais para 

Assistência a Saúde no Estado do Pará. REVISTA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - 

DIREITO CONTEMPORÂNEO E CONSTITUIÇÃO, v. 11, p. 223-233, 2017. 

BLIACHERIENE, A. C.; REZENDE, Nanci Figueirôa. Direito à Saúde e Políticas Públicas de 

Saúde para as Smart Cities. REVISTA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - DIREITO 

CONTEMPORÂNEO E CONSTITUIÇÃO, v. 11, p. 76-87, 2017. 

BLIACHERIENE, A. C.; LUCENA, E.V.; BRAGA, M. V. A.; OLIVEIRA JUNIOR, T. M.. 

Descentralização do Fundeb e Federalismo da Política Educacional: Uma Análise à Luz 

do Conceito de Accountability. BOLETIM GOVERNET DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E 

GESTÃO MUNICIPAL, v. 74, p. 1552-1564, 2017. 

BLIACHERIENE, A. C.; RUBIM, T. F.; SANTOS, J. S. Delimitação do sentido normativo dos 

princípios doutrinários do direito à saúde como parâmetro mitigador da judicialização 

das políticas públicas de saúde. FÓRUM MUNICIPAL & GESTÃO DAS CIDADES, v. 16, p. 5-

17, 2016. 

BLIACHERIENE, A. C.; LUCENA, E.V.; BRAGA, M. V. A.; OLIVEIRA JUNIOR, T. M.. 

Descentralização do Fundeb e federalismo da política educacional: uma análise à luz do 

conceito de accountability. JORNAL DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS, v. 10, p. 33-48, 2016 

 

As dissertações de mestrado defendidas no âmbito deste projeto foram: 
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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 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, 
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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 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 
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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.  

 

MARTINELLI, Bruno. Autonomia municipal na implementação de programas federais: 

análise da implementação do Programa Mais Educação/MEC na cidade de São Paulo. 

2017. Dissertação (Mestrado em Análise de Políticas Públicas) - Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. doi:10.11606/D.100.2018.tde-

31102017-125233 

Resumo: Esta dissertação analisa a autonomia municipal na implementação de programas 

federais. Partiu-se da teoria sobre relações intergovernamentais no Brasil e implementação 

de políticas públicas para analisar a implementação do Mais Educação/Ministério da 

Educação (MEC) no Município de São Paulo, considerando o período de 2011 a 2016. Para 

realizar a análise, foi construído um quadro analítico que considera elementos topdown e 

bottom-up das teorias de implementação de políticas públicas. Foram considerados o 

desenho da política federal e o desenho da política municipal, incluindo seus incentivos 

institucionais, as relações interorganizacionais e a burocracia de médio escalão (BME). O 

método da pesquisa foi o estudo de caso único, operacionalizado empiricamente por meio 

de análise documental e de entrevistas semiestruturadas. Foram analisados o desenho do 

programa federal, a implementação dos programas municipais de expansão da jornada de 

ensino e as características do Mais Educação/MEC na rede de ensino. Verificamos que os 

programas municipais influenciaram a implementação da política federal por trazerem uma 
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série de incentivos institucionais a este programa. Além disso, verificamos que o município 

levou cerca de 3 anos para construir outros incentivos institucionais para a implementação 

do programa federal em sua rede de ensino, conseguindo, assim, coordenar o programa. De 

2011 a 2014, a adesão das unidades escolares ao programa foi marcada por diferenças inter-

regionais, sobretudo de 2011 a 2013. Como principais conclusões, a pesquisa mostra que o 

Município de São Paulo construiu um arranjo de implementação colegiado junto ao MEC 

por ter criado uma série de incentivos institucionais para a implementação do programa 

federal em sua rede de ensino; e que a atuação empreendedora de parte da BME explica, 

pelo menos em parte, as diferenças inter-regionais em um contexto de pouca coordenação 

por parte da SME 

 

JULIÃO, Karine Sousa. Cooperação intergovernamental na saúde: os Consórcios Públicos 

de Saúde no Ceará como estratégia de coordenação estadual. 2018. Dissertação 

(Mestrado em Análise de Políticas Públicas) - Escola de Artes, Ciências e Humanidades, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. doi:10.11606/D.100.2018.tde-04072018-183138 

Resumo: A presente pesquisa aborda a temática do federalismo e políticas públicas, mais 

especificamente, das relações intergovernamentais que se desenvolvem em arranjos de 

cooperação intergovernamental. O objetivo do estudo é compreender como ocorreu a 

implantação da estratégia de consórcios públicos de saúde no Ceará e como se dá a 

cooperação intergovernamental entre o governo estadual cearense e seus municípios 

dentro do arranjo. Dois pressupostos nortearam o trabalho: a relevância da trajetória local e 

do arranjo federativo sanitário para análise do caso cearense. Utilizou-se abordagem 

metodológica qualitativa, através uso de pesquisa bibliográfica, análise documental e 

entrevistas semiestruturadas com os atores envolvidos na implantação e gestão dos 

consórcios. Os resultados do trabalho mostram que houve três principais movimentos de 

descentralização da saúde no Ceará: a implantação do Programa de Agentes de Saúde; o 

processo de microrregionalização; a implantação do PROEXMAES, a qual os consórcios 

estão vinculados. A análise dos movimentos revelou que há incrementalismo no processo 

de descentralização da saúde e na atuação do governo estadual, sem grandes rupturas na 

continuidade das políticas públicas. Os governos municipais sabiam da necessidade de se 

trabalhar na lógica regional. Todavia, a capacidade de oferta destes municípios era muito 

baixa, isto é, administrativamente a microrregionalização já estava implementada, mas as 



159 
 

regiões continuavam com os mesmos vazios assistenciais. Os consórcios públicos de saúde 

vêm para ajudar a preencher este vazio regional e manter o governo estadual no papel de 

coordenador do processo de regionalização da saúde. Percebe-se que a escolha pelos 

consórcios foi um misto da trajetória institucional da política de saúde no Ceará e fatores 

conjunturais. O processo de implantação dos consórcios de saúde no Ceará foi idealizado 

pelo governo estadual e foi conduzido de maneira centralizada, apesar dos momentos 

diálogo com os municípios. A relação de coordenação na estratégia de consorciamento só 

se estabelece com a definição do desenho de arranjo de cooperação vertical 

estado/municípios. As relações que se estabelecem nos consórcios são caracterizadas por 

três dinâmicas: a) homogeneização versus respeito às heterogeneidades locais; b) 

interdependência versus autonomia; c) coordenação vertical versus coordenação 

horizontal. Por fim, entende-se que a estabelecida é de parceria, mais do que isso, é uma 

relação de coordenação federativa com mútuo benefício aos entes governamentais 

envolvidos. De maneira ainda superficial, considera-se que os consórcios verticais possuem 

vantagens em relação aos consórcios intermunicipais, sobretudo, devido à lógica de 

negociação do Sistema Único de Saúde e à realidade de carências dos municípios brasileiros 
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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 
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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. 
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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 
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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. 

 

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 
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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 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. 

 

D'AMARAL, Gabriela de Jesus. Capacidades estatais e políticas urbanas: o caso da 

Secretaria Municipal de Licenciamento de São Paulo. 2018. Dissertação (Mestrado em 

Análise de Políticas Públicas) - Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2018. doi:10.11606/D.100.2018.tde-06062018-111826. 

Resumo: Esta dissertação buscou contribuir para o debate sobre as políticas urbanas em 

São Paulo, a partir da lente analítica das capacidades estatais. Os estudos urbanos 

brasileiros, influenciados pelo marxismo urbano, contribuíram para o entendimento sobre o 

papel das forças capitalistas sobre a produção das cidades brasileiras. Entretanto, poucos 

estudos se dedicaram a entender os interesses do Estado na construção do espaço urbano. 

A ótica das capacidades estatais permite adentrar o aparelho estatal e entender como as 

políticas, atores e recursos mobilizados pelo Estado refletem seus próprios interesses. As 

capacidades estatais são reforçadas pela abordagem institucional, sobretudo do 

Neoinstitucionalismo Histórico, mas também pela perspectiva situacional de Carlos Matus. 

A metodologia adotada consiste em uma pesquisa qualitativa, baseada no estudo de caso 

da Secretaria Municipal de Licenciamento (SEL) de São Paulo, com recorte temporal de 

2013 e 2016. A escolha por estudar as capacidades mobilizadas pela Prefeitura Municipal de 

São Paulo, no âmbito da SEL, se deve pela forte relação construída entre atores estatais e 

não estatais em torno do licenciamento urbano de São Paulo. A pesquisa de campo 

consistiu em análise documental e em entrevistas qualitativas com atores envolvidos no 

processo de criação e operacionalização da SEL. A análise dos resultados foi baseada na 

análise temática dos dados coletados. A perspectiva situacional de Carlos Matus permitiu a 
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análise do caso dentro de um contexto político específico. Por fim, conclui-se que a 

mobilização de capacidades estatais no âmbito da SEL, refletem a tentativa do governo 

municipal de São Paulo de ter um maior controle sobre o licenciamento urbano mesmo que 

essa tentativa não signifique uma mudança no status quo da produção capitalista da cidade. 

 

CARVALHO, Letícia Leal de. A implementação do Programa Minha Casa Minha Vida e 

sua relação com a provisão de infraestrutura social: os casos de Guarulhos e 

Itaquaquecetuba. 2018. Dissertação (Mestrado em Análise de Políticas Públicas) - Escola de 

Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

doi:10.11606/D.100.2019.tde-09012019-130040. 

Resumo: A ausência de investimentos em políticas habitacionais nas décadas passadas, 

aliada ao crescimento demográfico e às deficiências estruturais dos domicílios, eleva a 

grandes patamares a demanda por habitação nos estratos mais pobres da população o que 

evidencia a necessidade de intervenção do Estado. A presente dissertação, ao focalizar a 

Habitação de Interesse Social (HIS), representada especialmente pela faixa 1 do Programa 

Minha Casa Minha Vida (PMCMV), considera a política habitacional como integrante de um 

sistema maior de proteção social e que busca garantir o direito social à moradia, conforme 

assegurado pela Constituição Federal de 1988. A faixa em referência, atendida por meio do 

Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), é a parte do Programa que fornece o maior 

percentual de subsídios e atende àquelas pessoas que não teriam acesso à moradia caso não 

contassem com o suporte governamental. Com base nessa realidade, esta dissertação de 

mestrado tem como objetivo principal analisar as formas de articulação do PMCMV-FAR 

com outras estratégias de intervenção urbana no nível municipal e investigar se, e como, o 

Programa exerce influência na provisão de equipamentos públicos complementares à 

habitação. Para tanto foi utilizada uma abordagem qualitativa, com o estudo de caso 

comparativo entre os municípios de Guarulhos e Itaquaquecetuba. O objetivo estabelecido 

pode ser justificado pela relevância do tema para a redução da vulnerabilidade social, pelo 

destaque que vem ocupando na agenda pública e por lacunas identificadas na literatura e, 

consequentemente, possibilidade de contribuição ao debate já existente e ao avanço do 

conhecimento. A perspectiva teórica utilizada é ao mesmo tempo histórica e sociológica e 

busca nas teorias da implementação uma complementariedade das perspectivas top down 

e bottom up para o desenvolvimento do estudo comparativo. Com a perspectiva top down 
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foram consideradas as diretrizes, instrumentos e recursos direcionados ao programa, como 

é próprio de uma política de formulação federal cuja implementação se dá no âmbito 

municipal. Já a perspectiva bottom up serviu de base para a investigação das realidades 

municipais na implementação da política, das adaptações observadas (ou não) aos 

contextos locais, das formas de constituição e articulação das relações entre as diversas 

organizações e atores envolvidos e compreensão dos modos de articulação existentes (ou 

não) entre o PMCMV-FAR e outras estratégias de desenvolvimento urbano. Após a 

investigação realizada nos municípios selecionados, foram identificados desafios 

específicos à provisão de infraestrutura social associada à provisão de moradia com a falta 

de efetividade de alguns dos instrumentos estabelecidos pelo governo federal. Apesar das 

diferentes características e realidades históricas dos municípios estudados, foi possível 

observar limitações semelhantes em alguns dos aspectos da implementação do Programa 

 

DE LÓCCO, Ligia Goncalves. Política de limpeza urbana em Guarulhos: análise da 

formulação e implementação. 2017. Dissertação (Mestrado em Análise de Políticas 

Públicas) - Escola de Artes, Ciências e Humanidades, University of São Paulo, São Paulo, 

2017. doi:10.11606/D.100.2017.tde-09092017-110643. 

Resumo: Esta pesquisa se debruçou sobre um tema presente diariamente na vida de todas 

as pessoas: geração de resíduos e sua destinação. Todas as pessoas geram resíduos todos 

os dias de sua vida. Dentre os serviços de gestão de resíduos sólidos, a presente pesquisa 

teve como objeto as políticas públicas de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, ou 

seja, os serviços de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final de 

resíduos e rejeitos provenientes dos domicílios de Guarulhos, como também dos serviços 

públicos de varrição e limpeza de ruas. Estas atividades, essenciais para o funcionamento da 

cidade e saúde da população, são resultado de uma série de decisões, disputas e interesses 

de diversos atores que operam em diversos contextos institucionais, mormente o contexto 

federativo. Sendo Guarulhos o município foco do estudo, buscou-se compreender os 

processos determinantes da formulação e da implementação da política de limpeza urbana 

no município, articulando os arranjos institucionais, o contexto histórico e territorial e a 

circulação de atores estratégicos neste subsistema de política. Sendo assim, foi 

compreendida a importância do subsistema como uma dimensão de análise que perpasse o 

ciclo de políticas. A perspectiva histórica da mudança do subsistema da política em 
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Guarulhos permitiu analisar o processo de construção desta política ao longo do tempo, que 

envolveu embates de ideias e interesses entre atores de várias origens, com destaque para a 

circulação da comunidade epistêmica da limpeza urbana 

 

RESENDE, João Francisco. Da opacidade à publicidade: atores e ideias na construção das 

políticas de acesso à informação governamental no Brasil. 2018. Dissertação (Mestrado 

em Análise de Políticas Públicas) - Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2018. 

Resumo: Em 2011 foi promulgada no Brasil a Lei 12.527/11, conhecida como Lei de Acesso à 

Informação LAI, regulamentando somente após 23 anos um direito fundamental 

reconhecido na Constituição de 1988. A LAI estabeleceu o normativo legal que orienta a 

efetivação do direito de amplo acesso à informação detida pelo Estado, promovendo 

inovações de políticas de transparência governamental, controle social da administração 

pública e governo aberto no Estado brasileiro em seus vários poderes e níveis de governo. 

Diversos trabalhos vêm buscando analisar a implementação da LAI, mas poucos estudos se 

dedicaram a estudar a formação da agenda política que produziu a Lei de Acesso, e nesses 

há maior ênfase na identificação de atores, interesses, arenas decisórias e estratégias 

envolvidas neste processo. Este estudo busca avançar o conhecimento sobre a formação 

dessa agenda numa outra perspectiva, a abordagem pós-positivista ou cognitiva de análise 

de políticas públicas, investigando as diversas ideias, sentidos e discursos presentes nas 

discussões sobre o direito à informação pública que atravessam as últimas décadas e que 

colaboraram na construção da Lei de Acesso à Informação brasileira 

 

MATTOS, Bruna Barcellos. A meta de investimento público do II Plano Nacional de 

Educação: entre projetos políticos e coalizões. 2017. Dissertação (Mestrado em Análise de 

Políticas Públicas) - Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2017. doi:10.11606/D.100.2018.tde-20082017-230009 

Resumo: Esta dissertação aborda a temática do financiamento da política educacional 

brasileira, tendo como objetivo principal a análise do contexto e dos processos políticos que 

resultaram na aprovação da meta de investimento público do II Plano Nacional de Educação 

(II PNE) (Lei 13.005/2014). O estudo conta com três principais fontes de informação, quais 
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sejam, i) a revisão bibliográfica acerca da temática do financiamento educacional e da 

planificação da área, ii) entrevistas com atores da comunidade educacional, além de iii) 

análise de registros públicos do processo de construção social e tramitação legislativa do 

plano. O modelo de coalizões de defesa orienta as análises desenvolvidas, aliado à literatura 

sobre projetos políticos e instrumentos de políticas públicas. Foram identificadas duas 

coalizões que defendiam interesses, ideias e propostas sobre o tema, tendo influenciado a 

versão final da meta de investimento público em educação. A primeira coalizão, descrita 

sob o lema ampliação de recursos públicos para a educação pública, defendeu de maneira 

preponderante a maior destinação de recursos para as políticas de educação ofertadas 

exclusivamente pelo setor público, tendo influenciado centralmente a aprovação dos dois 

principais dispositivos trazidos pela meta 20, quais sejam, a vinculação de recursos como 

projeção percentual do PIB, o Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi) e o Custo Aluno 

Qualidade (CAQ). A segunda coalizão, identificada sob o lema ampliação de recursos 

públicos para a educação, aliada à gestão, defendia uma maior destinação de recursos para 

a área, contemplando a oferta educacional realizada por atores não-públicos, desde que 

aliada ao aprimoramento dos mecanismos de gestão do gasto. A análise do processo de 

construção do plano aponta a existência de múltiplos atores, governamentais e não-

governamentais, que buscaram influenciar a formatação final do II PNE, no qual a temática 

do financiamento teve destaque. O texto final normativo é reflexo desta construção e, 

embora represente um extensivo e intensivo processo de racionalização decisória, produziu 

contradições que acabam por prolongar e intensificar a disputa no campo do financiamento 

educacional 

 

TERENTIM, Gabriela Marasco. Financiamento municipal para habitação social: análise do 

arranjo federativo e suas fontes a partir de três estudos de caso no estado de São Paulo. 

2018. Dissertação (Mestrado em Análise de Políticas Públicas) - Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. doi:10.11606/D.100.2018.tde-

15062018-07071 

Resumo: A Constituição Federal de 1988 afirmou diversos direitos sociais, organizou a 

descentralização e conferiu aos municípios papel fundamental na implementação das 

políticas sociais. Para os setores de proteção social, como saúde e educação, a Constituição 

garantiu um nível mínimo de recursos que devem ser investidos, além de vincular a 
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previdência social ao crescimento do salário mínimo. Aos outros direitos sociais, restou a 

arena da política para disputar seu espaço no orçamento público, como é o caso da 

habitação. Nesse sentido, considerando que não existem vinculações para o investimento 

na política de habitação, considerando o pequeno espaço restante para o exercício da 

discricionariedade e a centralização decisória no governo federal, a presente dissertação 

apresenta o investimento municipal na política pública de habitação em série histórica e a 

composição do arranjo federativo para o financiamento da habitação municipal. A pesquisa 

centra-se entre os anos de 2005 e 2015, período em que, em um primeiro momento, 

apresentam-se os investimentos em habitação de todos os municípios brasileiros e do 

governo federal, a fim de compreender a simbiose entre os investimentos dos dois entes e 

caracteriza-se o investimento municipal em habitação. Em seguida, são analisados os 

investimentos dos municípios de três cidades do estado de São Paulo: Mombuca, Osvaldo 

Cruz e Cubatão, para compreender em profundidade a relação federativa neste 

financiamento e despesas geradas na função urbanismo, de forma a complementar às de 

habitação. 

 

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-reitora 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 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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 
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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. 

  

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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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, 
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a literatura é ainda mais escassa no estudo da gestão no nível local, tendo este projeto 

particular interesse por esse âmbito governamental.  

  

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. 

MAGALHAES, B. D.; COELHO, F. S.. Imbricações entre Governança Pública e 

Governabilidade para a Implementação da Reforma Administrativa: O Caso da Gestão 

para a Cidadania em Minas Gerais (2011-2014). GESTAO E PLANEJAMENTO, v. 19, p. 350-

366, 2018. 

MORAES, L. L.; COELHO, F. S.. (Des)integração entre os subsistemas de ingresso no 

serviço público: Análise de uma carreira do ciclo de gestão. CADERNOS DE GESTÃO 

PÚBLICA, v. 23, p. 284-308, 2018. 
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PEREIRA, M. L.; COELHO, F. S.; DUARTE, F. R.; NERI, D. F. M.; SANTOS, M. H. P.. 

Transição de Governo no Brasil: um levantamento dos instrumentos normativos dos 

processos de alternância de poder (1988-2017). INTERFACE, v. 15, p. 8-31, 2018. 

COELHO, FERNANDO DE SOUZA; MENON, I.. A quantas anda a Gestão de Recursos 

Humanos no Setor Público Brasileiro? um ensaio a partir das (dis)funções do processo 

de recrutamento e seleção - os concursos públicos. Revista do Serviço Público (Brasília), v. 

69, p. 151-180, 2018. 

OLENSCKI, A. R. B.; COELHO, F. S.; PIRES, V. A.; TERENCE, A.C. F.; PERES, U. D.. 

Densidade macroestratégica na gestão pública municipal no Brasil: uma abordagem 

analítico-metodológica de PPAS e de variáveis político-administrativas. RACE - REVISTA 

DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E ECONOMIA (ONLINE), v. 16, p. 911-932, 2017. 

TROTTMANN, P.; CORRÊA SILVA, V.; COELHO, F. S.; SARTI, F. M.. A Produção Científica 

em Políticas Públicas no Brasil: descrição e análise de alguns resultados de uma 

investigação sobre a primeira década dos anos 2000. AGENDA POLÍTICA, v. 5, p. 223-253, 

2017. 

CAMPOS, D. N. A.; COELHO, F. S.. Quem são os Reguladores das Agências Reguladoras 

Subnacionais? Um estudo exploratório sobre o perfil e as trajetórias de carreira dos 

diretores das agências paulistas. Estudos de Administração e Sociedade, v. 2, p. 99-117, 

2017. 

MANÇOS, G. R.; COELHO, F. S.. Internacionalização da Ciência Brasileira: subsídios para 

avaliação do programa Ciência sem Fronteiras. Revista Brasileira de Políticas Públicas e 

Internacionais - RPPI, v. 2, p. 52-82, 2017. 

CORRÊA SILVA, V.; TROTTMANN, P.; COELHO, F. S.; SARTI, F. M.. A Produção Científica 

em Administração Pública e Políticas Públicas no Brasil: Evidências de Proximidade e 

Similaridade no Período 2000-2010. REVISTA ELETRÔNICA GESTÃO E SERVIÇOS, v. 8, p. 

2127-2146, 2017. 

TROTTMANN, P.; CORRÊA SILVA, V.; COELHO, F. S.; SARTI, F. M.. Metodologia de 

Análise de Campos do Saber a partir da utilização de redes: exemplificação de uma 

abordagem qualitativo-quantitativa. Métodos e Pesquisa em Administração - MEPAD, v. 

2, p. 19-33, 2017. 
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CRUZ, M. C. M. T.; COELHO, F. S.; SEIXAS, S. M. T.; FRANCO, C. T. J.. Transição de 

Governo na Administração Pública Municipal: descrição e análise dos resultados de uma 

pesquisa aplicada em municípios paulistas nas eleições de 2012. AGENDA POLÍTICA, v. 5, 

p. 249-277, 2017. 

CARVALHO, C. A.; COELHO, F. S.. Mais, ou Menos, um Dia! O Descompasso entre a 

Intenção e o Arranjo Institucional na Escola Pública de Educação Básica. RIGS - REVISTA 

INTERDISCIPLINAR DE GESTÃO SOCIAL, v. 6, p. 177-179, 2017 

BARBOSA, L. A.; VAZ, Jose Carlos. Arranjos institucionais e capacidades de governo em 

processos participativos de urbanização: o caso de São Bernardo do Campo - SP. Revista 

do Serviço Público (Brasília), v. 70, p. 35-58, 2019. 

VAZ, Jose Carlos. A 'propaganda constrangida' na Internet: a disparidade da 

legitimidade social entre anunciantes e websites veiculadores de anúncios como 

gerador de demanda para políticas públicas. ALMANAQUE MULTIDISCIPLINAR DE 

PESQUISA, v. 1, p. 65-87, 2018. 

Matheus, Ricardo; RIBEIRO, Manuella Maia; VAZ, Jose Carlos. Strategies and instruments 

for the dissemination and promotion of open government data use in Brazil: case study 

of Rio de Janeiro city (Estratégias e Instrumentos de disseminação e incentivo ao uso de 

dados governamentais abertos no Brasil: estudo de caso da cidade do Rio de Janeiro). 

REVISTA TECNOLOGIA E SOCIEDADE (ONLINE), v. 14, p. 172-189, 2018. 

VAZ, Jose Carlos. Transformações tecnológicas e perspectivas para a gestão democrática 

das políticas culturais. CADERNOS DE GESTÃO PÚBLICA, v. 22, p. 85-104, 2017. 

VAZ, Jose Carlos. Tecnologia da Informação como Instrumento para a Democratização 
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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. 
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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 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, 
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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 

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 



182 
 

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 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 
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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. 

 

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, 
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Cadernos de Gestão Social (CGS), Cadernos de Gestão Pública e Cidadania) no período de 

2005 a 2015. 

 

BEZERRA, Rilciane de Sousa. Capacidades estatais e programas federais: o processo de 

implementação de programas de preservação do patrimônio cultural, no município de 

Olinda, Pernambuco. 2018. Dissertação (Mestrado em Análise de Políticas Públicas) - 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

doi:10.11606/D.100.2018.tde-15072018-215024. 

Resumo: O objeto de estudo do presente trabalho são as capacidades estatais do governo 

federal em coordenar programas, de abrangência nacional e destinados a preservação do 

patrimônio cultural brasileiro, mediante a arranjos complexos, isto é, por meio da atuação 

de instituições em todos os níveis de governo União, estados e municípios e do setor 

privado. Em perspectiva mais específicas, observou-se o processo de construção da política 

de preservação do município de Olinda e qual a sua relação com os programas, com a 

intenção de verificar de que forma estes contribuíram para a sedimentação de 

conhecimentos técnicos e estruturação da administração municipal para a área da cultura, 

por meio da implementação do PCH, Programa Monumenta e PAC Cidades Históricas. 

Diante da necessidade de mais estudos relacionados às políticas públicas não prioritárias, 

faz-se necessário compreender a formulação, o desenho e o processo de implementação 

desse tipo de programa, cujos recursos disponíveis são escassos, no intuito de maximizar 

seu poder de alcance e melhorar a eficiência de suas ações. Assim sendo, o objetivo desse 

trabalho é analisar de que maneira os programas federais destinados à preservação do 

patrimônio histórico artístico nacional se estruturam e quais os impactos gerados por eles 

na administração municipal de Olinda. Para tanto, optou-se pela metodologia do tipo 

pesquisa qualitativa, devido ao caráter complexo e multidimensional do objeto estudado; 

para fins de análise das informações coletadas nas entrevistas e na revisão de literatura, 

utilizou-se o Template Analysis para sistematizar e agrupar os dados e, assim, compreender 

as capacidades estatais de forma mais intricada e estruturada. Foram apontadas quatro 

dimensões importantes para o desenvolvimento das capacidades estatais, são elas: 

dimensão financeira, dimensão de planejamento, dimensão da implementação e dimensão 

política. Essas dimensões estão presentes em todos os níveis de governo e variam de 

importância de acordo com o nível hierárquico no qual se localizam. Tendo em mente que 
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Olinda é um município com baixo dinamismo econômico e dependente de recursos 

externos, verificou-se que os programas tiveram grande influência no processo de 

institucionalização da política de preservação de Olinda, na medida em que proporcionaram 

a contratação de servidores públicos municipais especializados na área, capacitação técnica 

dos servidores e recursos financeiros. Pondera-se, aqui, que apesar dos recursos adicionais 

providos pelos programas, eles ocorreram de forma intermitente e não foram suficientes 

para suprir a demanda existente e, portanto, há a necessidade de se criar políticas 

continuadas de manutenção e zeladoria do sítio histórico 

 

MORAES, Lara Lopes. Des (Integração) entre os subsistemas de Recursos Humanos no 

ingresso no serviço público: uma análise da implementação da carreira de especialista 

em Políticas Públicas no Estado de São Paulo. 2017. Dissertação (Mestrado em Análise de 

Políticas Públicas) - Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2017. doi:10.11606/D.100.2017.tde-14082017-104118 

Resumo: O objetivo deste trabalho consiste em analisar, à luz da integração e desintegração 

da gestão pública, a implementação do sistema de ingresso da carreira de Especialista em 

Políticas Públicas do Governo do Estado de São Paulo (EPP-SP), por meio da descrição de 

seus processos e de sua análise do seu alinhamento e/ou fragmentação. O sistema de 

ingresso investigado engloba três grandes subsistemas: Recrutamento e Seleção, 

Integração e Acolhimento, e Finalização do Estágio Probatório, os quais são pautadas pelo 

planejamento de contratação, que estabelece o quantitativo e o qualitativo de pessoal 

necessários, e pela alocação organizacional, nas quais os ingressantes irão desempenhar as 

atividades previstas. Com intento de se obter uma descrição detalhada do sistema de 

ingresso da carreira em análise, o trabalho segue uma abordagem qualitativa, tendo como 

principal método o estudo de caso, apoiado em duas técnicas de coleta de dados, quais 

sejam: a pesquisa documental e a realização de entrevistas semi-estruturadas com 

informantes-chave. Verificou-se aspectos de integração e a desintegração nos processos 

presentes no sistema de ingresso no serviço público da carreira de EPP-SP; de um lado, o 

desalinhamento entre o planejamento de recursos humanos e a avaliação de desempenho 

do estágio probatório, bem como entre o curso de formação e a alocação dos gestores; e, 

por outro lado, no que tange à integração do sistema, identificou-se a associação entre o 

planejado para carreira e a estrutura da seleção dos candidatos 
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SILVA, Raphael Borella Pereira da. Planejamento governamental com densidade 

macroestratégica em municípios: um estudo multicaso sobre o Plano Plurianual de 

Niterói e de Osasco. 2018. Dissertação (Mestrado em Análise de Políticas Públicas) - Escola 

de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

doi:10.11606/D.100.2018.tde-18072018-120105. 

Resumo: Esta pesquisa está inserida no âmbito do planejamento estratégico 

governamental orientado para a esfera municipal, sob a perspectiva analítica do Plano 

Plurianual (PPA) como um instrumento estratégico de gestão pública. Recentemente, 

alguns municípios se destacaram durante o processo de elaboração de seus PPAs, 

despertando interesse na agenda de pesquisa de planejamento governamental, sobre o 

processo metodológico utilizado, e se estes municípios possuem características da 

densidade macroestratégica conceito recentemente estudado por grupos de pesquisadores. 

O objetivo deste trabalho é realizar uma análise teórico-empírica do planejamento 

governamental municipal, que será construída a partir das principais teorias normativas e 

explicativas do planejamento, e do conceito de densidade macroestratégica, aplicados em 

municípios outliers na elaboração de PPAs. Para atingir tal objetivo, foi desenvolvido, em 

profundidade, um estudo de caso em dois municípios Niterói, RJ e Osasco, SP elencados 

como outliers em planejamento governamental, no qual foram propostas oito (8) categorias 

de análise, fundamentadas nas principais teorias sobre planejamento governamental e 

estratégia, propondo um modelo analítico de Planos Plurianuais municipais com densidade 

macroestratégica. Os resultados obtidos nesta pesquisa, poderá contribuir desde o aspecto 

gerencial da administração pública, no que se refere ao processo de elaboração de PPA, 

quanto ao aprofundamento teórico no campo do planejamento governamental municipal, 

que aos poucos vem ganhando maior destaque nas agendas de pesquisas 

 

SANTOS, Allan Souza. Dados governamentais abertos, mobilidade urbana e laboratórios 

vivos (Living labs): um estudo a partir da experiência do MobiLab no município de São 

Paulo. 2017. Dissertação (Mestrado em Análise de Políticas Públicas) - Escola de Artes, 

Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

doi:10.11606/D.100.2017.tde-11102017-183141 
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Resumo: A pressão pela publicação e divulgação de mais dados governamentais produzidos 

pelos governos tem contribuído não só para aprimoramento dos níveis de transparência 

pública, mas também como forma de potencializar o desenvolvimento de serviços públicos 

digitais por meio de novas plataformas TIC. Em São Paulo, a criação de um ambiente de 

inovação, pautado pela criação de ferramentas e soluções digitais do tipo, desenvolvidas 

através da coparticipação entre o governo municipal e demais partes interessadas, se 

baseou essencialmente na utilização de dados abertos de transporte e mobilidade urbana. 

Dessa forma, nasceu o MobiLab, um laboratório vivo (living lab), pautado pela copartipação 

de setor público, empresas, universidades e demais potenciais usuários que juntos, 

passaram a direcionar seus esforços para a criação de soluções digitais voltadas para 

solucionar problemas de locomoção presentes hoje no cotidiano do município de São Paulo. 

Esta dissertação, portanto, buscou lançar um olhar para o MobiLab, de modo a poder 

realizar um estudo de caso que contemplasse as questões envolvendo a utilização de dados 

governamentais abertos, a partir da utilização de um living lab, o MobiLab, como 

catalisador de diferentes oportunidades e desafios que governos, empresas e a sociedade 

podem enfrentar engajadas no uso de novas tecnologias criadas a partir do uso de dados 

abertos. Como forma de melhor analisar as atividades realizadas no MobiLab, a pesquisa 

realizou um estudo de caso junto à startups participantes de um programa de residência, 

onde foi possível acompanhar parte do processo de criação de aplicativos digitais e a 

percepção dos usuários do laboratório a respeito da utilização de um ambiente de inovação 

tecnológica, caracterizado pelo uso de dados abertos e a forma como ele incide no 

desenvolvimento das soluções propostas 

 

PIMENTA, Rodrigo Masteguim. Intrumentos de Políticas Públicas: um estudo da Câmara 

Regional do Alto Tietê do CONSEMA-SP. 2017. Dissertação (Mestrado em Análise de 

Políticas Públicas) - Escola de Artes, Ciências e Humanidades, University of São Paulo, São 

Paulo, 2017. doi:10.11606/D.100.2017.tde-21082017-111340 

Resumo: A Câmara Regional do Alto Tietê é um órgão colegiado consultivo do Conselho 

Estadual de Meio Ambiente do Estado de São Paulo (CONSEMA). Criada para encarregar-se 

da discussão e da elaboração de normas e de políticas ambientais em bases participativas e 

regionalizadas para a Região Metropolitana de São Paulo, no entanto, nunca esteve em 

pleno funcionamento. Esta pesquisa, baseada na literatura anglo-francófona de 
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Instrumentos de Políticas Públicas, bem como na literatura brasileira de Participação Social, 

tem como pretensão identificar os instrumentos de políticas públicas mobilizados pelo 

poder público para promover ou condicionar a participação social regionalizada no âmbito 

do CONSEMA, e analisar seus efeitos. Para tanto, desenvolveu-se um estudo de caso. 

Baseado em uma cronologia cobrindo o período que vai da criação do CONSEMA, em 1983, 

até a criação da Câmara Regional do Alto Tietê, em 2011, o estudo pôs em evidência a 

sobreposição de diversos instrumentos, bem como apontou para algumas lógicas e 

interesses de atores envolvidos. A partir desta leitura, podemos considerar que a inatividade 

da Câmara Regional do Alto Tietê se dá pela fragilidade dos instrumentos nos quais ela se 

baseia, e também que o uso de tais instrumentos se dá de forma deliberada para postergar 

tomadas de decisão e assim gerenciar o perene conflito entre grupos políticos opostos. 

 

MATHIAS, Ana Luiza Terra Costa. Interações entre negócios de impacto social e setor 

público no Brasil: estudo de três casos. 2018. Dissertação (Mestrado em Análise de 

Políticas Públicas) - Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2018. doi:10.11606/D.100.2018.tde-04072018-230826. 

Resumo: Na crescente produção acadêmica sobre negócios de impacto social no Brasil, é 

possível verificar uma lacuna: não se encontram em número significativo estudos que 

analisem as interações entre negócios de impacto social e o setor público, embora ao 

mesmo tempo seja possível observar, na prática recente, diversos casos em que essa 

interação tem se dado. Ao mesmo tempo, ao se analisar a literatura de parcerias 

intersetoriais, constata-se que são muitos os estudos que analisam parecerias envolvendo 

de um lado o setor público e de outro o setor privado e/ou ONGs, mas não encontramos 

estudos que se aprofundem em parcerias entre o setor público e negócios de impacto social. 

Partindo dessas constatações, esta pesquisa busca jogar luz sobre este fenômeno recente e 

ainda não profundamente estudado: as relações de parceria que têm surgido entre negócios 

de impacto social e o setor público no país. Adota-se como método um estudo de casos de 

tipo instrumental (STAKE, 2006), enfocando três ocorrências recentes desse tipo de 

interação. Retomando conceitos da literatura de parcerias intersetoriais, a análise destaca 

os processos de formação e implementação deste tipo específico de parcerias, seus 

principais resultados e desafios, e identifica temáticas a serem aprofundadas a partir das 

descobertas deste estudo 



189 
 

 

CAVALCANTE, Rafael Vidal. Política industrial no Brasil a partir da perspectiva das 

capacidades estatais: o programa Inovar-Auto. 2017. Dissertação (Mestrado em Análise 

de Políticas Públicas) - Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2017. doi:10.11606/D.100.2017.tde-11072017-233516. 

Resumo: Este trabalho busca contribuir com a discussão sobre política industrial no Brasil a 

partir da literatura que versa sobre capacidades estatais, propondo abordá-las a partir de 

uma perspectiva bifocal do conceito. Isso se dá com a combinação das óticas institucional e 

situacional das capacidades estatais. A primeira se encontra respaldada no arcabouço 

teórico do neoinstitucionalismo histórico, enquanto que a segunda tem como base 

essencialmente as contribuições oriundas do conceito de capacidades de governo de Carlos 

Matus. Essa escolha se deve à dependência ainda verificada da orientação político-

ideológica de qual governo se encontra no poder para que a política industrial esteja na 

agenda, o que se mescla às capacidades reunidas pelo Estado também entendidas a partir 

do legado histórico-institucional acumulado até então. Desse modo, justifica-se a 

combinação das perspectivas situacional e institucional. Este trabalho se constitui 

metodologicamente em um estudo de caso que reúne os elementos necessários para o 

exame de política industrial no Brasil nos termos propostos. O referido caso é o programa 

Inovar-Auto, cujo desenho prevê uma espécie de benefício fiscal atrelado ao cumprimento 

de contrapartidas pelas empresas participantes. Assim, o programa abarca quatro 

capacidades estudadas: financeira, que engloba a institucionalidade fiscal e as condições 

orçamentárias para promover políticas públicas; de coordenação interburocrática, elemento 

requerido para ações públicas de natureza intersetorial como a política industrial; de 

monitoramento de contrapartidas por parte das empresas beneficiárias, cuja conclusão é 

que, mesmo sendo a maior contribuição potencial da formulação do programa, trata-se da 

capacidade mais frágil no momento de sua implementação; e, por fim, a capacidade 

política, envolvida nas relações entre Estado e iniciativa privada necessária à formulação e 

implementação do Inovar-Auto. Essas capacidades supracitadas foram levantadas na fase 

de revisão de literatura desta dissertação e entendidas como úteis como resultado da 

pesquisa de campo 

PARRA FILHO, Henrique Carlos Parra. Capacidades estatais na coprodução de TICs 

governamentais de participação. 2018. Dissertação (Mestrado em Análise de Políticas 
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Públicas) - Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2018. doi:10.11606/D.100.2018.tde-09072018-154651 

Resumo: Esta pesquisa lança mão do conceito de Capacidades de Governo Relacionadas a 

Utilização de TICs em Processos de Participação Social (CGTPS) e investiga o caso de 

produção do aplicativo digital da 3a. Conferência Nacional de Juventude para compreender 

quais capacidades estatais foram demandadas pelo Estado e como foram mobilizadas da 

Sociedade, contribuindo para o debate sobre capacidades estatais e governança digital para 

a coprodução de tecnologias governamentais digitais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto de pesquisa: Planejamento e Orçamento 
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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 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.; TONELLI, G. M. Os Municípios e a Segurança Pública no Brasil: 

uma análise da relevância dos entes locais para o financiamento da segurança pública 

desde a década de 1990. Revista Brasileira de Segurança Pública, v. 10, p. 36-57, 2016. 
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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. 

CAPUCHINHO, C. B.; CROZATTI, J. O Financiamento Dos Programas Federais Mais 

Educação e Novo Mais Educação Para Ampliação da Jornada Nas Escolas Públicas 

Brasileiras. AGENDA POLÍTICA, v. 6, p. 248-276, 2018. 

MORAES, V. M.; Polizel, MF; CROZATTI, J. Eficiência Dos Gastos Municipais Com a 

Educação Fundamental: Uma Análise Dos Municípios Paulistas No Ano De 2013. RC&C. 

REVISTA DE CONTABILIDADE E CONTROLADORIA, v. 9, p. 23-43, 2017. 

TONELOTTO, D. P.; CROZATTI, J. Endividamento público em nível municipal: estudo 

comparativo da legislação entre Brasil e Portugal. Revista Gestão & Políticas Públicas, v. 

7, p. 74-93, 2017. 

 

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 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 
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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. 

 

FELICES, Marcel Moraes. O processo de formação da agenda na política remuneratória e 

de reajustes salariais da Educação do Município de São Paulo (2006-2016). 2017. 

Dissertação (Mestrado em Análise de Políticas Públicas) - Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. doi:10.11606/D.100.2018.tde-

12032018-115847 

Resumo: Esta dissertação tem como objetivo analisar o processo de formação da agenda na 

política remuneratória e de reajustes salariais da Educação do Município de São Paulo 

surgida em 2006. Tal política, caracterizada por reajustes dos pisos remuneratórios da 

categoria, seguidos de incorporações nos padrões de vencimentos parceladas nos anos 

subsequentes, surge no governo Serra-Kassab (2005-2008) e continua durante os governos 

Kassab (2009-2012) e Haddad (2013-2016), proporcionando ganhos salariais reais à 

categoria durante o período. Procuramos compreender as formas pelas quais o tema da 

valorização dos profissionais de educação ascende à agenda governamental em 2006. Para 

tanto, buscamos entender como os fluxos de problemas, soluções e político convergem, 

possibilitando a abertura de uma janela de oportunidade para que a política fosse 

considerada e implementada, de acordo com o Modelo de Múltiplos Fluxos, de John 

Kingdon. Utilizamos, ainda, o Modelo de Equilíbrio Pontuado, de Frank Baumgartner e 

Bryan Jones, para entendermos como a imagem do problema da valorização dos 

profissionais de educação se relacionou com seu contexto institucional. A partir da análise 

da legislação municipal, de jornais sindicais e de entrevistas com os principais atores do 

processo, alcançamos os seguintes resultados: os fluxos de problemas, soluções e político 

convergiram no governo Serra-Kassab, por meio da atuação dos empreendedores de 

políticas públicas e dos diversos atores que participaram do processo, possibilitando a 

ascensão da valorização dos profissionais de educação à agenda governamental, 



194 
 

demandando, dessa forma, atenção especial por parte dos formuladores de políticas 

públicas da Administração Municipal, que, juntamente com os sindicatos, chegaram, após 

um longo processo de negociação, a um formato acerca da política de remuneração e de 

reajustes salariais 

 

TONELOTTO, Diego Pugliese. Hospitais de alta complexidade do Estado de São Paulo: 

comparação entre administração direta e gestão por organizações sociais. 2018. 

Dissertação (Mestrado em Análise de Políticas Públicas) - Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. doi:10.11606/D.100.2018.tde-

12122018-225451 

Resumo: A década de 90 foi marcada em muitos países ao redor do globo por profundas 

transformações na administração pública com base na New Public Management, que 

buscaram aumentar a eficiência dos serviços prestados e racionalizar o gasto público, 

através da introdução de novos instrumentos de gestão no Estado e a aproximação da 

iniciativa privada. Processo este que ocorreu no Brasil guiado pelo Plano Diretor de Reforma 

do Aparelho do Estado. Na área da saúde este processo ocorreu principalmente nos 

hospitais, devido aos altos custos envolvidos nestas instituições que integram os sistemas 

de saúde. Um dos instrumentos introduzidos foi a publicização da gestão de serviços 

públicos por entidades sem finalidades lucrativas, pela contratualização de resultados, 

sendo São Paulo o estado onde mais se utiliza este modelo no país. Neste contexto, o 

presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise da eficiência operacional dos 

hospitais públicos de grande porte que atuam no atendimento de alta complexidade no 

Estado de São Paulo, geridos pela administração direta e por organizações sociais via 

contrato de gestão, através da análise dos dados dos hospitais disponíveis nos portais da 

transparência utilizando o DEA e do conteúdo dos contratos de gestão firmados entre o 

poder público e as entidades gestoras pelo software IRAMUTEQ. Os resultados indicam que 

os hospitais geridos por organizações sociais apresentavam nível de eficiência operacional 

maior se comparados aos geridos pelo próprio estado. Entre os fatores encontrados 

citamos: a distinção no porte destas instituições, no volume dos recursos financeiros, na 

maior quantidade de atividades na alta complexidade, e o conteúdo dos contratos firmados, 

que apresentam metas e indicadores de qualidade para a avaliação dos serviços prestados 
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DINO, Luísa Adib. Incrementalismo e o campo institucional: análise sobre a execução 

orçamentária da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo entre 2009 e 2016. 2018. 

Dissertação (Mestrado em Análise de Políticas Públicas) - Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. doi:10.11606/D.100.2018.tde-

02072018-232709 

Resumo: Esta pesquisa realiza uma análise sobre permanências e mudanças na execução 

orçamentária para políticas culturais a partir da adoção de uma concepção ampliada de 

cultura. O recorte definido para a análise compreende as gestões de Gilberto Kassab (DEM), 

de 2009 a 2012, e de Fernando Haddad (PT). Do ponto de vista teórico as abordagens 

adotadas neste estudo são o modelo incremental, a Teoria Institucional e os modelos e 

paradigmas de cultura como objeto de política pública. Do ponto de vista empírico o objeto 

de estudo são os relatórios Quadro Detalhado de Despesas da Secretaria Municipal de 

Cultura do Município de São Paulo, para os exercícios entre 2009 e 2016. O estudo levantou 

as hipóteses (H) de que as políticas institucionalizadas e os atores culturais historicamente 

legitimados pelo Estado tendem a manter seus benefícios conquistados, ainda que as 

gestões assumam concepções ampliadas de cultura que incitem alterações no perfil das 

políticas (H1) e de que governos que adotam concepções ampliadas sobre cultura possuem 

pouca margem de discricionariedade para atender a grupos culturais legitimados mais 

recentemente pelo Estado (H2). O estudo demonstra que mesmo que governos assumam 

concepções ampliadas de cultura, a manutenção da base orçamentária e de benefícios a 

atores e políticas legitimados da margem de discricionariedade, limitam o fortalecimento 

de políticas de cidadania cultural. 
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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. 

MENDONÇA, P.; LEITE, A. C. N.. Evolução Histórica das Parcerias Estado-OSCs: 

comparação das políticas de Aids, Assistência Social e Cultura Viva. NAU - A REVISTA 

ELETRÔNICA DA RESIDÊNCIA SOCIAL, v. 8, p. 27-45, 2017. 

PECI, A.; OQUENDO, M. I.; MENDONÇA, P.. Collaboration, (Dis)trust and Control in 

Brazilian Manufactured Public/Non-profit Partnerships. Voluntas, v. 1, p. 1, 2018. 
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Mendonça, Patricia Maria E.. Paradigms of Public Management and the Historical 

Evolution of State CSO Partnerships: A Comparison of AIDS, Social Assistance, and 

Cultural Policy. In: Andrea Bonomi Savignon; Luca Gnan; Alessandro Hinna; Fabio 

Monteduro. (Org.). Studies in Public and Non-Profit Governance. 1ed.Bingley: Emerald 

Publishing Limited, 2018, v. 6, p. 111-130. 

 

As dissertações de mestrado defendidas no âmbito deste projeto foram: 

 

OLIVEIRA, Vera Regina Martins de. Coprodução na Educação Pública: estudo de escolas 

públicas estaduais paulistas. 2017. Dissertação (Mestrado em Análise de Políticas Públicas) 

- Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

doi:10.11606/D.100.2018.tde-14112017-125400 

Resumo: Essa pesquisa teve como objetivo estudar as diferentes possibilidades de 

envolvimento da comunidade escolar, aqui entendida como o grupo composto por 

professores, funcionários, estudantes, familiares e diretores, no gerenciamento da escola, 

sob a perspectiva da coprodução e da gestão democrática. Há diferentes modos como um 

estudante ou parente pode impactar a escola, entretanto a escolha foi por explorar a 

possibilidade de coprodução nas escolas públicas estaduais de São Paulo, analisando a 

dinâmica de relacionamento entre funcionários públicos, pais e estudantes dentro das 

categorias da coprodução, dentre elas pessoas como recursos, solidariedade e participação. 

É ainda analisada a ideia de gestão democrática nas escolas públicas, seu conceito e 

componentes e sua relação com o conceito de coprodução, especialmente considerando a 

importância da primeira na organização formal da estrutura de participação nas escolas 

públicas. A metodologia utilizada foi o estudo de caso, por meio de entrevistas, pesquisa 

bibliográfica, e análise da pesquisa recentemente publica pela Secretaria de Estado de 

Educação de São Paulo sobre gestão democrática. Considerando os dados acumulados, 

pode-se concluir que existem iniciativas classificadas dentro dos níveis mais básicos de 

coprodução. A estrutura formal da gestão democrática dentro das escolas públicas contribui 

para o estabelecimento de novas dinâmicas que propiciam um sistema mais favorável à 

coprodução, porém esta pode ser encontrada dentro e fora dessas instâncias de 

participação formal. Recentemente, propostas de mudança do sistema educacional 
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estimularam o envolvimento de estudantes nas escolas, porém é preciso aumentar fatores 

como identidade e solidariedade de grupo para estimular a coprodução, sendo ainda 

necessário promover mudanças no modo como funcionários públicos e comunidade escolar 

como um todo percebem seus respectivos papeis na gestão pública 

 

SANTOS, Paula Santana. Investimento social privado e políticas educacionais: um olhar 

sobre as organizações brasileiras. 2018. Dissertação (Mestrado em Análise de Políticas 

Públicas) - Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2018. doi:10.11606/D.100.2018.tde-19062018-180644 

Resumo: O objetivo principal desta pesquisa é compreender o processo de 

institucionalização da prática de incidência nas políticas educacionais das organizações do 

Investimento Social Privado (ISP) brasileiro. Para atingir seus objetivos institucionais, como 

a abrangência e o impacto em educação, as organizações do ISP, de forma direta ou 

indiretamente, tiveram que aprender e se estruturar para lidar com as políticas públicas 

dessa área. A compreensão da intersecção do ISP e o Estado por si só é interessante, 

entretanto o recorte adotado na pesquisa visou entender as alternativas encontradas pelas 

organizações para passar de atuações pontuais, com projetos próprios na área de educação, 

para ações estruturadas que buscam incidir efetivamente nas políticas públicas 

educacionais de âmbito municipal, estadual e federal. O recorte adotado na pesquisa 

buscou caracterizar esse fenômeno por meio da análise do campo organizacional do ISP em 

políticas educacionais e aprofundou-se nas estruturas e práticas de três organizações de 

destaque do campo: Fundação Lemann, Instituto Natura e Instituto Unibanco. A Teoria 

Institucional, como lente analítica, permitiu analisar quais são os elementos organizacionais 

que favorecem ou constrangem a institucionalização da prática do ISP alinhado com 

políticas públicas, bem como qual o lugar dessa prática no campo organizacional do ISP. 

Para esse objetivo, foram mobilizados os conceitos de campo organizacional e processo de 

institucionalização de práticas. A pesquisa sistematiza as principais contribuições da 

literatura para compreensão do fenômeno e sua configuração atual, assim como 

esquematiza as principais dimensões das práticas em sedimentação e os processos de 

legitimação relacionados. Este trabalho conclui que o alinhamento do ISP às políticas 

públicas é uma prática em estágio de institucionalização e, portanto, merece maior atenção 
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da academia e da sociedade, para sua compreensão, bem como de suas potenciais 

consequências para a sociedade brasileira por meio de um olhar não polarizado e crítico 

STELLA, Erica Aparhyan. Interações intersetoriais nas políticas públicas de apoio aos 

catadores: a atuação do Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos 

Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis (CIISC) entre 2008 e 2014. 2018. 

Dissertação (Mestrado em Análise de Políticas Públicas) - Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. doi:10.11606/D.100.2018.tde-

13062018-223622 

Resumo: A dissertação aborda as interações intersetoriais para a formulação das políticas 

públicas federais de apoio aos catadores de materiais recicláveis a partir da atuação do 

Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais 

Reutilizáveis e Recicláveis (CIISC) entre os anos de 2008 e 2014. A análise destaca a 

secretaria executiva desse comitê, bem como um importante membro, o Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE) através de sua Secretaria Nacional de Economia Solidária 

(Senaes). Para tanto, foi realizada uma reconstituição histórica do CIISC entre 2003 e 2015 

com base em análise documental (legislação e relatórios governamentais), na literatura 

existente e nas entrevistas com gestores públicos realizadas no âmbito desta pesquisa. 

Assim, a dissertação busca compreender as influências das interações entre os diferentes 

órgãos e entidades do governo federal que integraram o CIISC, sobre as políticas públicas 

federais de apoio aos catadores e, nesse sentido, foram investigadas tanto a coordenação 

desse comitê por sua secretaria executiva, quanto as relações de colaboração, de 

indiferença e de oposição que perpassaram sua existência. Observa-se que, em meio à 

coordenação e às demais interações, tem destaque o papel de gestores públicos cuja 

atuação enquanto ativistas burocráticos foi extremamente importante para a coordenação 

intersetorial na formulação das políticas de apoio aos catadores. São então tratadas as 

dimensões em que se observam as articulações intersetoriais, bem como são traçados os 

limites dessas articulações nas políticas públicas federais de apoio aos catadores de 

materiais recicláveis. Observou-se que existem algumas políticas de apoio aos catadores 

que, embora relativamente isoladas entre si, foram internamente formuladas, financiadas e 

executadas de maneira articulada, de modo que, embora não seja possível descrevê-las em 

termos de um sistema, tampouco é adequado tratá-las como algo pontual a despeito de 

suas fragilidades. 
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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. 
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RODRIGUES, A. L.; BARRICHELLO, A.; BENDASSOLLI, P. F.; OLTRAMARI, A. P.. Meaning 

of work: challenges for the XXI century. RAM. REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO 

MACKENZIE (ONLINE) v. 19, p. 1-8, 2018. 

RODRIGUES, A. L.. De Volta a Velha Escola para Novos Desafios (editorial). CADERNOS 

DE GESTÃO PÚBLICA, v. 23, p. 68-69, 2018. 

RODRIGUES, ANDREA LEITE; BARRICHELLO, ALCIDES; IRIGARAY, HÉLIO ARTHUR REIS; 

SOARES, DONALDSON RESENDE; MORIN, ESTELLE M.. O trabalho e seus sentidos: um 

estudo com peritos criminais da Polícia Federal. RAP. Revista Brasileira de Administração 

Pública, v. 51, p. 1058-1084, 2017. 

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, 201 

 

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 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 
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participação da sociedade e dos trabalhadores na tomada de decisão e implementação da 

política pública educacional. 
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