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RESUMO 

O estudo sobre a gestão da informação do Pacto pela Vida do estado de 
Pernambuco evidencia a relação entre informação, política e poder. A sistemática de 
monitoramento, oriunda do modelo de gestão por resultados Todos por 
Pernambuco, pressupõe o uso intensivo de informações precisas e pertinentes. Para 
tal fim, o governo criou condições estruturais, instrumentais e políticas para que a 
informação se tornasse um dos elementos de suporte à avaliação das políticas 
públicas e à tomada de decisão. Esses pressupostos conduzem à tese que a política 
e a gestão por resultados interferem no fluxo das informações que subsidiam a 
administração pública, alterando o exercício de poder dos atores do nível tático que 
desenvolvem práticas informacionais, invisíveis ou inexistentes, na administração 
predominantemente burocrática. Teoricamente, o estudo apoia-se no pluralismo 
teórico da informação descrito por Braman (1989; 2009), no qual os diversos 
entendimentos da informação podem ser associados aos diferentes estágios da 
tomada de decisão política. Igualmente, o estudo utiliza as quatro manifestações de 
exercício de poder: instrumental, estrutural, simbólico e informacional, estudadas 
pela referida autora. O objetivo se constitui em analisar como a estratégia política e 
a mudança da administração pública do estado de Pernambuco alteram o poder dos 
atores que atuam no Pacto pela Vida por meio do uso intensivo da informação. Os 
procedimentos metodológicos são compostos por análise de conteúdo das 
entrevistas dos atores governamentais dos níveis estratégicos, táticos e 
operacionais e da legislação do Pacto pela Vida; para tal finalidade, utilizou-se o 
software NVivo. A documentação e as entrevistas foram examinadas por meio da 
análise de conteúdo e guiadas pelo mote teórico referente à informação, poder e 
política, que constituíram categorias e subcategorias estabelecidas a priori e 
reagrupadas em atendimento ao que preceitua Bardin (2009), sobre a 
categorização, como sendo a classificação de elementos constitutivos de um 
conjunto por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero, 
com critérios previamente definidos. Também foram realizadas visitas ao Núcleo de 
Gestão por Resultados, Gerência de Análise Criminal e Estatística e delegacias 
circunscricionais e seccionais para fazer observação direta das práticas 
informacionais empreendidas nestes locais. Conclui-se que a informação está na 
gênese do processo de monitoramento e avaliação bem como na base dos poderes 
instrumental, estrutural, simbólico e informacional. Ela é usada para exercer controle 
sobre indivíduos, instituições, processos, resultados, moldar comportamentos, criar e 
propagar ideias e imagens, enfim, criar no imaginário dos atores governamentais e 
não governamentais a confiança dos benefícios do novo modelo de condução do 
Estado. A política e a gestão por resultados interferem no fluxo das informações que 
subsidiam a administração pública e alteram o exercício de poder dos atores do 
nível tático que desenvolvem práticas informacionais invisíveis ou inexistentes na 
administração burocrática. Assim, a tese foi confirmada. Ademais, reconhece-se que 
o problema da informação no Brasil é eminentemente político, pois depende da 
decisão do Estado brasileiro fazer com que a informação seja recurso para a 
administração e ferramenta básica de responsabilização e controle social.  

Palavras-chave: Gestão de Informação. Administração Pública. Pacto pela Vida. 

Política e Poder no Estado de Pernambuco. Política de Informação. Poder 

Informacional.  



ABSTRACT 

 
The study on information management of Pacto pela Vida (Pact for Life) of 
Pernambuco state shows the relationship among information, politics and power. 
Monitoring systematics, originated from the management model by results, Todos por 
Pernambuco (All for Pernambuco), requires the intensive use of accurate and 
relevant information. For this purpose, the government created structural, 
instrumental and political conditions so that information becomes one of the elements 
of support for the evaluation of public policies and decision-making. These 
assumptions lead to the thesis that the policy and management by results interfere in 
the information flow that subsidizes the public administration, changing the exercise 
of power of the tactical level actors who develop informational practices, invisible or 
nonexistent, in the predominantly bureaucratic administration. Theoretically, the 
study relies on the theoretical pluralism of information described by Braman (1989; 
2009), in which several understandings of information can be associated with 
different stages of political decision-making.  Likewise, the study uses four power 
exercise demonstrations: instrumental, structural, symbolic and informational, studied 
by the mentioned author. The objective focuses on analyzing how the political 
strategy and the public administration change of Pernambuco state government alter 
the power of the actors involved in Pacto pela Vida (Pact for Life) through the 
intensive use of information. The methodological procedures are composed of 
content analysis of interviews with governmental actors of the strategic, tactical and 
operational levels and the Pacto pela Vida (Pact for Life) legislation; for this purpose, 
NVivo software was used. The documentation and interviews were examined through 
the content analysis and guided by the theoretical assumption referring to 
information, power and politics, which constituted categories and subcategories 
established a priori and regrouped in compliance with Bardin (2009) who establishes 
the categorization as the classification of constituent elements of a set by 
differentiation and then by regrouping, according to gender with predefined criteria. 
Visits were also carried out in the   Management Center by Results, Statistical and 
Criminal Analysis Management and in judicial district stations and neighborhood 
police stations to make direct observation of informational practices undertaken in 
these places. It can be concluded that information is in the genesis of the monitoring 
and evaluation process as well as in the basis of instrumental, structural, symbolic 
and informational powers. Information is used to exercise control over individuals, 
institutions, processes, results, shaping behaviors, creating and spreading ideas and 
images; in short, creating in the governmental and non-governmental actors´ minds 
confidence of the benefits regarding the new model for conducting the State. The 
policy and management by results interfere in the information flow that subsidizes the 
public administration and alter the exercise of power of the tactical level actors who 
develop informational practices, invisible or nonexistent, in the bureaucratic 
administration. Thus, the thesis was confirmed. Moreover, it is recognized that the 
problem of information in Brazil is eminently political, once it depends on the Brazilian 
government's decision to make the information a resource for management and a 
basic tool of accountability and social control. 
Keywords: Information Management. Public Administration. Pacto pela Vida.  
Politics and Power in the State of Pernambuco. Information Policy. Informational 
Power.   
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1 INTRODUÇÃO 

 
Estava em voga uma nova compreensão sobre o escopo do Estado, no início 

da década de 1970, a qual apregoava a diminuição da responsabilidade estatal pelo 

desenvolvimento econômico e social e passaria à promoção e regulação, 

principalmente, de políticas públicas. No bojo das críticas e reformas do escopo do 

Estado, a administração pública burocrática foi igualmente apontada como 

ineficiente e engessada devido ao apego excessivo às normas.  

Todavia, para alterar a burocracia, era preciso propor um novo modelo 

radicalmente diferente e, para tal propósito, apelou-se para a ideia da eficiência e 

eficácia do modelo administrativo empreendido pelas empresas. Em síntese, 

propunha-se a mudança de foco da administração pública: da burocracia e sua 

ênfase no processo para a Nova Gestão Pública (NGP) com foco nos resultados das 

ações estatais. 

A NGP foi um conceito desenvolvido para atender a um Estado que se 

metamorfoseava guiado pelas ideias liberais e neoliberais presentes em alguns 

países anglo-saxônicos. Os principais elementos norteadores da NGP foram: a 

descentralização dos serviços públicos, enxugamento da máquina pública, 

terceirização, gestão por resultados, contratos por desempenho, sistemas de 

monitoramento e avaliação e promoção de competição entre as instituições públicas.  

O presidente Fernando Henrique Cardoso coadunava com a ideia de um 

Estado de cunho mais promotor e regulador de políticas públicas e, em sua gestão, 

priorizou a reestruturação econômica, financeira e administrativa do país. Assim, 

emergiu o ambiente favorável para a proposição da administração pública baseada 

no ideário da NGP. Este tipo de inovação gerencial iniciou-se no Brasil com a 

Reforma da Administração Pública de 1995 encabeçada por Bresser-Pereira (1996), 

que apresentou os princípios da reforma de cunho gerencial enquanto ocupava o 

cargo de Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE).  

Ao longo dos anos, a reforma da administração pública também se estendeu 

para alguns estados brasileiros, tais como: Espírito Santo, Minas Gerais e 

Pernambuco que mesclaram a administração burocrática e a NGP. Esses estados 

descentralizaram as atividades estatais, adotaram a gestão com foco em resultados, 

sistemática de monitoramento, avaliação e indicadores de desempenho e a criação 

de agências reguladoras.  
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No estado de Pernambuco, o governo implementou o modelo de governança 

por resultados nomeado Todos por Pernambuco: gestão democrática e 

regionalizada com foco em resultados, que consiste em integrar planejamento, 

orçamento e gestão. Esse modelo foi proposto pelo então governador Eduardo 

Campos (2007-2014) para conduzir o Estado que enfrentava sérios problemas 

sociais e, ao mesmo tempo, recebia grande volume de investimentos do governo 

federal em obras de infraestrutura.  

O modelo de governança por resultados envolve diversas ações e estratégias, 

tais como: diálogo com a sociedade, estratégia top-down, gestão por resultados e 

forte ênfase no desenvolvimento de sistema de monitoramento e avaliação. Devido à 

limitação de recursos financeiros e materiais, o governo precisa delimitar as ações e 

áreas nas quais investe tais recursos para proporcionar mudanças sociais e 

econômicas em benefício da população. Nesse quadro, as três áreas prioritárias do 

Estado de Pernambuco: educação, saúde e segurança pública desenvolvem 

monitoramento diferenciado dos demais objetivos estratégicos. Para estas áreas 

foram pactuados objetivos com as respectivas secretarias do poder executivo. 

Este estudo delimitou o escopo da investigação à política de segurança 

pública de Pernambuco nomeada de Pacto pela Vida (PPV) devido ao complexo 

fluxo informacional e o sistemático monitoramento de processos e resultados em 

torno da meta mobilizadora de redução de crimes violentos letais de 12% ao ano. 

Pernambuco apresentava a taxa mais alta de crimes violentos letais em 2006, por 

isso o PPV foi o primeiro pacto posto em andamento, visto que em termos sociais, a 

questão da segurança pública é primordial para o desenvolvimento social e 

econômico do Estado. 

Com a finalidade de certifica-se que estes objetivos estavam sendo 

compreendidos e perseguidos por todos os responsáveis o governo criou condições 

estratégicas para o acompanhamento de processos e resultados. Por conseguinte, a 

sistemática de monitoramento e avaliação de resultados provocou a criação de 

instituições responsáveis por estes processos e alterou comportamentos e práticas 

de instituições já existentes na estrutura organizacional do Estado. A reformulação 

da gestão da informação também foi uma das estratégias voltadas para atender o 

monitoramento das ações e objetivos propostos pelo governo estadual. A 

informação é a gênese do monitoramento e da avaliação do PPV.  
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No PPV, as instituições governamentais de nível tático recebem os dados 

relativos à apreensão de drogas, armas e de ocorrência de crimes violentos letais 

registrados nas delegacias de polícia (nível operacional). Esses dados são 

transformados em informações que são repassadas ao nível estratégico. O nível 

estratégico faz a conversão da informação em decisões que devem retornar ao nível 

operacional. As instituições do nível tático que lidam diretamente com a sistemática 

de monitoramento e avaliação alteraram suas rotinas, principalmente no que 

concerne ao tratamento e uso da informação, quando se compara à administração 

pública de cunho burocrático. 

A informação é apreendida e utilizada diferentemente pelos atores 

governamentais de acordo com suas atividades e a posição que ocupam na 

adminitração pública. Por meio da investigação sobre o objeto de estudo desta tese, 

a gestão da informação do PPV do estado de Pernambuco, observou-se que os 

atores do PPV exercem distintos poderes que têm como fundamento a informação.  

Para teorizar sobre a relação entre informação, política e poder, verificou-se 

que a adoção de uma única definição de informação não daria conta de explicá-la e, 

assim, utilizou-se o pluralismo teórico, no qual se admite que as múltiplas 

compreensões da informação coexistam nas diversas instâncias da administração e 

das políticas públicas. Para Braman (2009), esse pluralismo é útil para entender o 

processo de elaboração de políticas e de seus propósitos e, portanto, descreve seis 

definições de informação: recurso, mercadoria, percepção de padrão, agente, 

repositório de possibilidades e força constitutiva da sociedade. 

A referida autora também discute quatro manifestações de poderes: 

instrumental, estrutural, simbólico e informacional. O entendimento acerca destes 

poderes evidenciou que o ex-governador Eduardo Campos exerceu as quatro 

formas com graus diferenciados a fim de alcançar os objetivos pretendidos. Estando 

em destaque, pois, o poder informacional devido à centralidade da informação no 

modelo de governança por resultados. 

Assim, a gestão da informação molda comportamentos e práticas para se 

adequarem aos objetivos políticos e sociais do governo e oculta formas de poder 

subjacentes ao fluxo informacional do PPV. Com base nessa premissa, levanta-se a 

seguinte questão de pesquisa: sob quais condições a mudança na administração 

pública do estado de Pernambuco e o uso intensivo de informação alteram o poder 

dos atores do Pacto pela Vida?  



18 
 

A busca pela resposta a este problema levou em consideração a relação 

entre a gestão por resultados, sistemática de monitoramento e avaliação, informação 

e poder. Tal relação veio à tona ao examinar as condições proporcionadas pelo 

modelo de governança por resultados do PPV para a gestão e uso da informação, 

visto que este modelo pressupõe o uso intensivo da informação tanto para fins 

administrativos quanto políticos. Esta centralidade da informação está presente em 

todas as ações governamentais, bem como, o emprego das manifestações dos 

poderes instrumental, estrutural, simbólico e informacional.  

Pressupostos que conduzem à tese que a política e a gestão por 

resultados interferem no fluxo das informações que subsidiam a administração 

pública, alterando o exercício de poder dos atores do nível tático que 

desenvolvem práticas informacionais, invisíveis ou inexistentes, na 

administração predominantemente burocrática. 

O objetivo geral se constitui em analisar como a estratégia política e a 

mudança na administração pública do estado de Pernambuco alteram o poder dos 

atores que atuam no Pacto pela Vida por meio do uso intensivo da informação.  Os 

objetivos intermediários são os seguintes:  

I. Entender as relações entre a administração pública gerencial e o poder 

informacional;  

II. Analisar legislação e normas que compõem a política de informação 

reguladora do fluxo informacional do PPV;  

III. Identificar os atores governamentais dos níveis operacional, tático e 

estratégico e suas práticas informacionais no PPV;  

IV. Descrever estratégias criadas pelo governo do estado de Pernambuco 

para a gestão da informação;  

A composição dos capítulos e a descrição do percurso metodológico 

empregado na elaboração deste estudo são detalhadamente explicadas no próximo 

capítulo. 
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2 O CAMINHO SE FAZ AO CAMINHAR: PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A metodologia do estudo está disposta conforme as seis dimensões da 

pesquisa de Bufrem (2013), que tem como base o método quadripolar idealizado por 

Paul de Bruyne, J. Herman e M. de Schoutheete. A trajetória de estudos e 

exploração do método quadripolar permitiu a Bufrem (2013) elaborar um modelo 

alternativo e multidimensional para análise e discussão de pesquisas científicas, 

ressaltando natureza, gêneros e dimensões. A referida autora percebeu diferentes 

posicionamentos políticos e éticos assumidos ou defendidos pelos autores, assim, 

decidiu acrescentar às dimensões existentes (teórica, epistemológica, morfológica e 

técnica) a política e a ética. Estas seis dimensões permitiram sistematizar e ampliar 

o pensar sobre informação, política e poder. 

A dimensão teórica é a instância na qual o investigador elabora conceitos, 

constrói hipóteses ou pressupostos, formula objetivos, interpreta fatos, especifica e 

define as soluções provisórias (BUFREM, 2013). Neste estudo, a aproximação e 

discussão dos conceitos sobre informação, poder, Estado e administração pública 

ajudaram a construir o objeto de pesquisa Gestão da informação do Pacto pela Vida 

e revelar evidências e indícios relativos às relações sociais e contextos políticos e 

administrativos nos quais está mergulhado. 

Assim, o capítulo 3 - Informação, Política e Poder - foi construído com o 

propósito de entender conceitualmente o que significam estes três fenômenos e 

como se relacionam entre si. O estudo apoia-se na tipologia de informação descrita 

por Braman (1989; 2009), na qual os diversos entendimentos da informação podem 

ser associados aos diferentes estágios da tomada de decisão política. Igualmente, 

estes estudos guiaram a compreensão da informação e do poder informacional a ela 

vinculado. Os demais autores consultados contribuíram para o entendimento das 

manifestações hard e soft de poder. Todavia, para fins deste trabalho, optou-se pela 

reunião de tais manifestações nos trabalhos de Sandra Braman, visto que ela 

sintetizou as discussões em torno dos distintos exercícios em: instrumental, 

estrutural, simbólico e informacional. 

O capítulo 4 - Teoria de Estado - permitiu um mergulho na construção teórica 

e histórica do Estado, as disputas pela soberania e o direito de exercê-la, bem como 

a influência da economia na política. Especialmente neste capítulo foi possível 

identificar disputas ideológicas e posicionamentos políticos totalmente antagônicos, 
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tais como: marxistas versus capitalistas, direita versus esquerda e, assim, seguem 

dicotomias sucessivas em torno da construção do fenômeno Estado.  

A opção da autora desta tese é a de que as dicotomias são importantes para 

evidenciar diferenças, mas são limitantes ao não reconhecer as fragilidades e 

potencialidades de cada posicionamento ideológico e político. Isto posto, optou-se 

por apresentar de forma isenta as contribuições dos autores sem posicionar-se a 

favor de um ou de outro lado. Isso é um posicionamento político que remete 

diretamente à dimensão política desta pesquisa.  

O capítulo 5 - Administração Pública: a onda do gerencialismo - também 

evidencia disputas políticas, mas principalmente revela que o tipo de administração 

escolhido pelos governantes é intencional. A administração pública pode ser usada 

como meio para se alcançar objetivos sociais, políticos e gerenciais. Dessa feita, 

governantes decidem como conduzir o Estado, embora essa escolha possa ser 

limitada por condições estruturais e de conjuntura, ainda assim os governantes têm 

tal prerrogativa. Este capítulo destaca o surgimento e a adoção em larga escala dos 

princípios da Nova Gestão Pública em distintas realidades, bem como ressalta 

críticas relativas às práticas de gestão por resultados, monitoramento e avaliação. 

O capítulo 6 - Políticas Públicas - contribui para o entendimento de cada 

estágio do ciclo de políticas públicas e, em especial, o último estágio: a avaliação. A 

ênfase dada à avaliação se deve ao fato de sua relevância no âmbito das políticas e 

da administração pública, no qual o uso ultrapassa o simples papel instrumental para 

se delinear como político e simbólico. 

Dessa maneira, a dimensão teórica auxiliou na construção e entendimento da 

problemática e do problema de pesquisa. A estrutura do problema está integrada 

pelo próprio objeto e objetivo da investigação, condições sociais, históricas e 

políticas que o envolvem. Para formular o problema desta pesquisa foi considerado 

o contexto em que ocorreram as mudanças do modus operandi da administração 

pública pernambucana, impulsionadas pelo modelo de governança Todos por 

Pernambuco, que repercutiu diretamente na reformulação da gestão da informação 

necessária a tais mudanças.  

Antes de descrever o objeto de pesquisa, é necessário informar como ele foi 

escolhido. A pesquisadora teve o primeiro contato com o modelo de governança 

Todos por Pernambuco por meio de uma palestra em 2012. Naquela ocasião, o 

palestrante, analista da Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), 
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apresentou o modelo de gestão por resultados e o complexo fluxo informacional que 

o alimentava, destacando distintos problemas nos diversos estágios do fluxo. 

Posteriormente, foi agendada uma reunião com o analista para coletar informações 

e averiguar a possibilidade de ter como objeto de pesquisa a gestão da informação 

do modelo Todos por Pernambuco. Durante a reunião, ficou evidente que o modelo 

é extremamente denso e complexo, o que tornava inviável tê-lo como objeto de 

estudo de uma tese visto a delimitação de tempo.  

Então, depois de algumas discussões, optou-se por estudar a gestão da 

informação do Pacto pela Vida por duas razões. A primeira refere-se à prioridade 

dada à segurança pública devido à alta taxa de crimes violentos letais registrados 

em Pernambuco em 2006. A segunda diz respeito à sistemática de monitoramento e 

avaliação dos resultados, tendo como base um complexo fluxo informacional que 

sofreu ajustes para se adequar à nova dinâmica administrativa e política. Este fluxo 

apresentava inúmeros problemas de ordem técnica, tecnológica e política. Sendo 

assim, constituiu-se em um objeto de pesquisa de interesse para a Ciência da 

Informação. 

Assim, emergiu o objeto de estudo gestão da informação do Pacto pela Vida 

do estado de Pernambuco. O contato direto com os atores governamentais 

envolvidos com a gestão da informação do PPV foi revelando uma complexa rede de 

relações sociais, institucionais e de exercício de distintos poderes. A dimensão 

teórica foi o alicerce para compreensão e análise desta intricada rede. 

Aos poucos, foram se desvendando processos, atores e práticas de 

negociação, mediação, disseminação e articulação subjacentes à gestão da 

informação. Igualmente, o contexto e as condições criadas para que a gestão da 

informação se adequasse ao modelo de governança por resultados foram se 

desvelando, como exposto no capítulo 8 - Caminhos Trilhados pela Administração 

Pública, Informação, Política e Poder. 

Vale ressaltar que, embora o estudo se concentre na gestão da informação do 

PPV, com recorte temporal de 2007 a 20141, foi imprescindível entender os 

contextos políticos, econômicos e administrativos que antecederam a gestão de 

Eduardo Campos. Assim, no capítulo 8 apresenta-se um breve histórico da gestão 

                                                             
1 Eduardo Campos interrompeu seu mandato como governador de Pernambuco, em 2014, para 

concorrer à presidência do Brasil. Veio a falecer no dia 13 de agosto do mesmo ano, em acidente 
aéreo, durante campanha eleitoral. 
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do governador Jarbas Vasconcelos de 1999-2006, responsável por iniciar a reforma 

da administração pública em Pernambuco. 

Em relação ao polo epistemológico, Bufrem (2013)2 diz que “o trabalho 

científico adquire dimensão histórica ao procurar ir à origem da problemática, 

percorrendo uma trajetória marcada pela compreensão de que a pesquisa é um 

processo, cujo princípio parte do questionamento constante sobre a realidade.”  

Assim, o capítulo 7 - Estado Brasileiro e suas Reformas Administrativas - 

contribui para entender o contexto mais amplo da problemática. Ao estudar a 

formação do Estado brasileiro e suas reformas administrativas, ficou visível como a 

herança monárquica está presente na condução do Estado contemporâneo. Este 

capítulo mostra como práticas nocivas, tais como: patrimonialismo e clientelismo são 

vigentes na administração pública. Atualmente, o Estado brasileiro convive com um 

amálgama destas práticas somadas a uma burocracia e um gerencialismo que 

servem a interesses fortemente políticos com fins eleitoreiros e, eventualmente, 

democráticos. Infere-se que a escolha do tipo de administração pública e da 

consecutiva gestão da informação que a alimenta não é a-histórica ou apolítica. 

A dimensão ética é contemplada pela preocupação com a fidedignidade dos 

dados, com a manutenção da preservação da identidade dos entrevistados, com o 

cuidado ao observar os locais visitados, mantendo discrição ao inadvertidamente 

ouvir informações que não tinham relação direta com a pesquisa, mas que pelo seu 

caráter devem ser mantidas resguardadas. 

A dimensão morfológica relaciona-se com a estruturação formal do objeto 

científico, que compreende: exposição do objeto do conhecimento, o estilo pelo qual 

o investigador expressa os resultados e a construção dos modelos de interpretação 

(BUFREM, 2013). Como já explicado acima, entende-se que o ocasionador da 

mudança da gestão da informação e suas implicações é o próprio modelo de 

governança por resultados que impulsiona alterações no funcionamento da máquina 

pública e na prestação de serviços. Então, a exposição do objeto de estudo foi 

construída a partir da interpretação da administração pública de caráter gerencial, 

passando pelas estratégias governamentais, condições institucionais e normativas e 

aportando no exercício de diversas manifestações de poder evidentes e subjacentes 

à gestão da informação. 

                                                             
2 Artigo sem indicação de paginação. 
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A dimensão técnica estabelece a relação entre a construção do objeto 

científico e o mundo dos acontecimentos. Nessa dimensão, os dados sobre o mundo 

real são obtidos mediante estratégias de pesquisa e técnicas de coleta de dados e 

evidências pertinentes à problemática da investigação, aos objetivos da pesquisa, ao 

universo e à amostra (BUFREM, 2013; MARTINS; THEÓPHILO, 2007).  

De acordo com Vergara (2000), a investigação científica pode ser: a) 

exploratória, quando há pouco conhecimento acumulado e sistematizado; b) 

descritiva, ao correlacionar variáveis e expor características de uma população ou 

fenômeno, mas necessariamente não as explica; e c) explicativa, quando se volta 

para esclarecer e tornar inteligível a relação causal entre fenômenos. Essa pesquisa 

tem caráter descritivo e explicativo, pois tanto explica quanto torna evidentes as 

relações entre informação, política e poder que ocorrem no PPV.  

Quanto aos meios, foram empregados levantamento documental e 

bibliográfico, entrevistas, observação direta, análise de conteúdo e a utilização do 

software NVivo. Segundo Franco (2008, p. 12), o ponto de partida “da análise de 

conteúdo é a mensagem, seja ela verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, 

figurativa, documental ou diretamente provocada”. Essas mensagens estão 

vinculadas às condições econômicas e socioculturais nas quais os emissores estão 

inseridos, o acesso aos códigos linguísticos depende do “grau de competência para 

saber decodificá-los o que resulta em expressões verbais carregadas de 

componentes cognitivos, subjetivos, afetivos, valorativos e historicamente mutáveis.” 

Esse estudo tem um caráter predominantemente qualitativo ao procurar a 

compreensão das razões e motivações da mudança da gestão da informação nas 

atividades do estado de Pernambuco e, por conseguinte, o seu uso pelos níveis 

governamentais estratégicos, táticos e operacionais. A principal característica da 

pesquisa qualitativa é a imersão do pesquisador no contexto e a perspectiva 

interpretativa de condução de pesquisa. Os métodos qualitativos são adequados 

quando o fenômeno em estudo é complexo, de natureza social e não tende à 

quantificação (BUFREM, 2013). 

  

2.1 PROCEDIMENTOS DE COLETA 

 

Os procedimentos operacionais foram divididos em duas etapas. Após a 

conversa com o analista da SEPLAG, que apresentou o modelo de governança e o 
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PPV, encaminhou a pesquisadora ao Núcleo de Gestão por Resultados (NGR) 

subordinado à SEPLAG e sediado na Secretaria de Defesa Social (SDS). Esta 

secretaria é responsável pela segurança pública do Estado e igualmente pela 

implantação do PPV. 

Então, a primeira etapa se constituiu de visitas ao NGR, entre janeiro e 

setembro de 2013, que geraram desdobramentos que serão apresentados na 

próximas seções. A segunda etapa é referente ao levantamento bibliográfico. 

 

I OBSERVAÇÃO DIRETA 

 

A técnica de observação desempenha papel importante para conseguir 

informações, pois o investigador estabelece um contato direto com a realidade 

estudada usando seus sentidos para facilitar o entendimento do comportamento dos 

indivíduos e suas rotinas. Esta técnica tem a vantagem de permitir o registro dos 

eventos assim que ocorrem. 

Por meio do acompanhamento do trabalho diário dos analistas, foi possível 

identificar as fontes de informações, a forma de coleta, processamento, tratamento e 

a disseminação para os setores estratégicos do governo envolvidos com o PPV. 

Este acompanhamento se fez necessário para compreender as atividades e o papel 

do NGR na gestão da informação do PPV e identificar os demais atores envolvidos.  

Esta técnica também foi empregada por ocasião da participação como ouvinte  

em duas reuniões de monitoramento do Pacto pela Vida. As reuniões aconteceram 

na sala de monitoramento da sede da SEPLAG, das quais participaram 

representantes da SEPLAG, SDS, polícias civil e militar, bombeiros, poder judiciário 

e Ministério Público. As reuniões aconteceram em 28 de fevereiro e 23 de maio de 

2013. Nessas ocasiões, foi possível observar comportamentos diante da exposição 

dos resultados e cobrança por soluções e ações e, em especial, o uso intensivo de 

informação.  

 

II ENTREVISTAS 

 

Durante a observação, foram travadas conversas com os analistas da NGR. 

Devido ao fornecimento de informações imprescindíveis ao entendimento das 

atividades da gestão da informação, duas destas conversas foram gravadas e 
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transcritas e a demais foram anotadas. A opção pela técnica de entrevista 

semiestruturada se deu em função de proporcionar ao entrevistador melhor 

entendimento e captação da perspectiva dos entrevistados.  

Primeiramente, houve uma conversa informal com o coordenador do NGR 

que explanou sobre o papel e a composição do Núcleo. O coordenador apresentou o 

supervisor dos analistas do NGR e a partir daí, iniciou uma série de visitas ao 

Núcleo em dias alternados durante os meses de janeiro a setembro de 2013, se 

configurando a técnica de bola de neve. 

O NGR faz o acompanhamento das operações policiais monitoradas no PPV. 

Após ouvir os analistas comentando sobre algumas dificuldades na coleta de 

informações oriundas de delegacias circunscricionais e seccionais, surgiu o 

interesse em visitar algumas delegacias para entender o contexto e as práticas ali 

empregadas. Como desdobramento, duas delegacias circunscricionais e duas 

seccionais da Região Metropolitana do Recife foram visitadas. O objetivo se 

constituía em observar como os funcionários encarregados em preencher as 

planilhas realizavam esse trabalho e quais as implicações existentes. Verificou-se 

que aqueles profissionais enfrentavam problemas de ordem tecnológica, humana e 

política. As visitas foram acompanhadas por um dos analistas do NGR. 

Outra fonte de informação utilizada pelo NGR é a Gerência de Análise 

Criminal e Estatística (GACE) que cede informações estatísticas criminais às demais 

instituições pernambucanas e nacionais. Então, esta Gerência também foi 

consultada. Primeiramente, conversou-se com o coordenador que explicou as 

atividades desenvolvidas pela instituição e o que foi alterado em termos de rotina de 

coleta e processamento de informação após a implantação do PPV. Também houve 

diálogo com os funcionários da Unidade de Estatística Criminal (UNESTAC) e da 

Unidade Cartográfica de Mapeamento Estatístico (UNICAME), subordinados a 

GACE, para entender o papel deles na gestão da informação do PPV, pois esses 

setores existiam antes do PPV e alimentavam o estado com os dados estatísticos 

sobre a criminalidade. O objetivo era entender se haviam ocorrido mudanças com a 

implantação da governança por resultados e o PPV e a forte ênfase no 

monitoramento. 

Para que fosse possível ter um parâmetro de comparação das informações 

coletadas por meio da observação e conversas com os analistas da NGR, GACE e 

delegaciais, foi elaborado um roteiro prévio composto por questões relativas à 



26 
 

coleta, processamento, problemas e vantagens, repasse e uso da informação. Em 

maio de 2016, foram realizadas duas entrevistas a fim de atualizar informações e 

compreender quais alterações ocorreram entre 2013 e 2016. Dessa vez, as 

entrevistas foram endereçadas ao gestor do NGR e a um dos gestores que 

compõem o núcleo estratégico da SEPLAG. Estas entrevistas foram gravadas e 

transcritas e se constituíram em material extremamente útil. 

Com o propósito de proteger a identidade dos entrevistados, estes foram 

identificados por meio de números da seguinte forma: entrevistado do nível 

estratégico nº 1; entrevistados do nível tático do NGR de 2 a 10 e da GACE de 11 a 

12; e do nível operacional dividiu-se assim, o delegado nº 14 e os chefes de 

estatística nº 13, 15, 16 e 17.  

 

III LEVANTAMENTO DOCUMENTAL 

 

O levantamento documental foi iniciado em janeiro de 2013 e se estendeu até 

maio de 2016 com o intuito de acompanhar qualquer atualização realizada nas 

portarias, regulamentos e leis criadas para regular o fluxo informacional referente ao 

PPV. A legislação foi apontada pelos analistas do NGR como mais um instrumento 

que permite regular o fluxo de informação. Então decidiu-se limitar o período de 

coleta de tais documentos entre 2006 a 2015 a fim de entender as alterações na 

legislação no contexto do PPV. Embora o PPV tenha iniciado em 2007, durante o 

levantamento verificou-se que a Portaria nº 1007/2006 era mencionada em outras 

legislações, então decidiu-se ampliar o período até 2006. 

O levantamento documental tornou possível antever que há uma política de 

informação em andamento no governo do estado de Pernambuco, que permeia as 

relações sociais e altera o modus operandi das polícias civil e militar e demais 

instituições envolvidas com o registro de informações para o monitoramento do PPV. 

Essa política foi sendo construída de acordo com as necessidades rotineiras das 

instituições que coletam e processam informação. 

O levantamento também incluiu a coleta de documentos referentes ao PPV e 

ao Todos por Pernambuco. Ressalta-se, que estes documentos encontravam-se, em 

sua maioria em formato PowerPoint, para apresentações em universidades e 

instituições nacionais e internacionais. Contudo, a SEPLAG realizou esforços para 

sistematizar e compilar uma série de livros sobre o modelo de governança por 
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resultados, os pactos, o monitoramento, a estratégia e orçamento, em 2014, assim, 

contribuindo para a realização de pesquisas na temática.  

 

IV LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

Na primeira fase da pesquisa bibliográfica houve discussão com a professora 

Sandra Braman da Universidade de Wisconsin-Milwaukee (UWM) sobre a mudança 

do estado burocrático para o informacional e a consolidação do poder informacional 

nas atividades do Estado por meio da política de informação.  

Foi realizado profícuo levantamento bibliográfico durante a realização do 

doutorado sanduíche na UWM, entre outubro de 2014 e maio de 2015, usando os 

recursos disponíveis na biblioteca da Universidade, tais como: livros, períodicos, 

enciclopédias e dicionários especializados e bases de dados da Web of Science, 

PAIS e Reference.  

Esse levantamento priorizou textos em língua inglesa para se ter uma visão 

teórica e histórica sobre as temáticas: teoria do Estado, administração pública, 

avaliação de políticas públicas, informação e poder. Destaca-se a importância dos, 

autores como Hood e Politti, que esclarecem o contexto social, político e econômico 

em que surgiu a New Public Management.  

Este levantamento permitiu desenvolver quatro capítulos do projeto de tese 

com a formulação, ainda que incipiente, da relação do poder informacional com o 

PPV. Ao voltar ao Brasil, estendeu-se o levantamento para as temáticas da 

administração pública e a formação do Estado brasileiro desde o período colonial até 

o presente momento. Nessa linha de raciocínio, salientam-se as contribuições dos 

autores Bresser-Pereira, Abruccio e Spink. Também efetuou-se pesquisa na base de 

teses e dissertações da Universidade Federal de Pernambuco e foram encontradas 

diversas teses e dissertações elaboradas sobre Todos por Pernambuco e Pacto pela 

Vida desde 2012. 

 

2.2 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

A documentação e as entrevistas foram examinadas por meio da análise de 

conteúdo e guiada pelo mote teórico referente à informação, poder e política. De 

acordo com Bardin (2009, p. 145), a “categorização é uma operação de classificação 
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de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, seguidamente, por 

reagrupamento segundo o gênero (analogia), com critérios previamente definidos”.  

Utilizou-se o software NVivo para desenvolver a análise de conteúdo. O 

software permite criar categorias, fundi-las ou expandi-las, gerar lista de frequência 

de palavras, auxiliando na visualização das palavras mais frequentes das 

entrevistas, da legislação e do referencial teórico. Também gera diagramas, análise 

de cluster, associação de palavras e categorias. 

A pré-análise compreendeu a leitura geral das entrevistas e da legislação, 

tendo em mente o aporte teórico, gerando o desenho das primeiras categorias e 

subcategorias e a identificação das subdivisões, conforme ilustra o quadro 1. 

Quadro 1 – Primeiras categorias e subcategorias da análise de conteúdo  

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS SUBDIVISÕES 

1 Gestão Pública 
Geral 

  

2 Estratégias do 
governo de PE: 

2.1 Modelo de gestão  
 

- Monitoramento Resultados 

 2.2 Pacto pela Vida 
 

- Fragilidades 
- Indicadores 
- Potencialidades 

 2.3 Gestão da informação 
 

-Competência informacional 
- Problemas e fragilidade de GI 
- Processamento/cruzamento 
- Registro e coleta de Informações 
- Solução e Propostas 
- Uso da informação 

 2.4 Política de informação 
 

- Legislação PPV 

3 Poder 3.1 Poder informacional  

 3.2 Poder simbólico  
Fonte: Crédito direto da autora (2016).  

A segunda fase é a exploração do material que serviu para a construção das 

operações de codificação, considerando-se os recortes dos textos em unidades de 

registros, a definição de regras de contagem de palavras e a classificação e 

reagregação dos dados em categorias temáticas, baseadas no referencial teórico, 

observação empírica, problema, pressupostos e objetivos. 

Com o uso do software NVivo, a extensão das palavras foi delimitada em até 

cinco letras e a quantidade de palavras em 50. Ao gerar a lista de frequência de 

palavras usando a funcionalidade Query, realizou-se a separação das entrevistas de 

acordo com os níveis operacional, tático e estratégico dos entrevistados. Usou-se, 

então, a funcionalidade Stop Word List para retirar palavras desnecessárias da 

análise. Após a análise das entrevistas, seguiu-se a dos documentos. 
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 A codificação permitiu sofisticar as categorias e evidenciar a necessidade de 

criar a categoria Informação. Essa fase foi entremeada de releituras das entrevistas 

e da análise do contexto político e administrativo que permeia o PPV. 

Quadro 2 – Categorias e subcategorias finais da análise de conteúdo 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS SUBDIVISÕES 

1 Gestão Pública 
Geral 

 Capítulo sobre Administração Pública 

2 Estratégias 
Políticas do 
governo de PE: 

2.1 Modelo de gestão  
 

- Monitoramento de Resultados 

 2.2 Pacto pela Vida 
 

- Fragilidades 
- Indicadores 
- Potencialidades 

3 Poder 3.1 Poder informacional  

 3.2 Poder simbólico  

 3.3 Poder estrutural  

 3.4 Poder instrumental  

4 Informação 4.1 Gestão  
 

- Competência informacional 
- Problemas 
- Processamento 
- Coleta de informações 
- Solução e propostas 
- Uso da informação 

 4.2 Política - Legislação PPV 
Fonte: Crédito direto da autora (2016).  

A terceira fase compreendeu a inferência e interpretação dos dados e 

consistiu em captar os conteúdos manifestos e latentes contidos nas entrevistas e 

documentos. Nesta fase, foram acrescidas as subcategorias - Poder estrutural e 

instrumental - por meio da primeira geração de lista de frequência de palavras da 

legislação. Criou-se, portanto, a categoria Informação visto sua relevância nas 

entrevistas e essa foi subdividida em duas subcategorias: gestão e política. Então, o 

desenho final das categorias está ilustrado no Quadro 2, encerrando-se assim esta 

seção. 
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3 INFORMAÇÃO, POLÍTICA E PODER 

 

3.1 INFORMAÇÃO 

 

Os estudiosos da informação elaboraram uma profusão de definições na 

tentativa de explicá-la em diferentes contextos. Essa profusão causa desconcerto 

entre os estudiosos sobre onde e como usar aquela ou esta definição. Por exemplo, 

na área da administração, a informação pode ser entendida como recurso 

organizacional; na economia, como mercadoria; já nos estudos da Ciência da 

Informação, ela é estudada como coisa, processo ou algo que provoca mudança; 

enquanto na comunicação, como mensagem. Essas distinções não são estanques e 

as áreas de conhecimento adotam definições de informação umas das outras para 

dar conta de explicar as mudanças sociais, tecnológicas, políticas, científicas e 

informacionais.  

Contudo, pode-se dizer que há certa predominância da visão utilitária quando 

se trata de discutir o papel da informação nos contextos de tomada de decisão na 

administração e políticas públicas, ambas envoltas num emaranhado de atores, 

recursos, objetivos e propósitos políticos. A visão utilitarista da informação serve 

para delimitá-la, verificar os meios para geri-la, definir atores e instituições 

envolvidos no processo de gestão de dados, informação e criação de conhecimento. 

O emprego cego dessa visão pode ser nocivo à pesquisa ao se distanciar de fatores 

subjetivos que envolvem o fenômeno informacional, tais como a capacidade 

cognitiva das pessoas para processar a informação e os contextos, rodeados de 

relações de conflito, adesão e poder, nos quais ela se insere.  

Este capítulo objetiva compreender a relação entre informação, política e 

poder e seus múltiplos sentidos e compreensões, especialmente, no contexto da 

administração e das políticas públicas, onde se situa a pesquisa que ora se 

desenvolve. Para a empreitada teórica, verificou-se que a adoção de uma única 

definição de informação seria insuficiente para explicar essa relação, razão por que 

se adota o pluralismo teórico, no qual as múltiplas compreensões da informação 

coexistem no emaranhado das fases da tomada de decisão dos formuladores de 

política (BRAMAN, 1989, 2009) e nas diversas instâncias da administração e do 

ciclo de políticas públicas. 
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As políticas públicas e o seu ciclo de vida dividido em definição de problema, 

proposição de soluções, implementação e avaliação dos resultados são um exemplo 

de como a informação pode ser usada e compreendida de diferentes formas pelos 

atores e stakeholders envolvidos nas diversas etapas desse ciclo que se constitui 

em contínuas tomadas de decisão relacionadas ao âmbito público.  

Os formuladores de política processam informações para definir os problemas 

que entram ou saem da agenda política através de fatores, tais como: avaliações de 

fatos sociopolíticos e econômicos passados, ideologias, conhecimento e introdução 

contínua de informações (WOOD; VEDLITZ, 2007). As decisões políticas tomadas 

restritamente por meio desses fatores sem acrescer conhecimento atual podem 

gerar políticas que pouco inovam ao propor soluções para novos ou velhos 

problemas. No entanto, a introdução de uma informação de magnitude e caráter 

adequados pode produzir alterações na definição de problemas pelos indivíduos, 

visto que os demais fatores gozam de certa estabilidade ao longo do tempo (WOOD; 

VEDLITZ, 2007).  

Como a informação é considerada elemento de transformação das relações 

sociais entre Estado e sociedade, apresenta-se a tipologia conceitual de informação 

proposta por Braman (1989, 2009), que guiará este estudo, acrescida de outras 

perspectivas para expandir a compreensão.  Esta autora apresenta abordagem na 

qual articula a hierarquia do pluralismo teórico da informação às regras da tomada 

de decisão. Essa hierarquia foi baseada nas diferenças dos níveis de escopo (quão 

abrangente um fenômeno social é incorporado num conceito) e complexidade (quão 

diversa é essa articulação da organização social que aparece através das lentes de 

uma definição particular). Salienta, ainda, que isso também influencia na quantidade 

de poder cedido aos processos de criação, produção, distribuição e uso da 

informação (BRAMAN, 1989).  

A autora distinguiu inicialmente quatro definições de informação de uso 

corrente no processo de formulação de políticas: recurso, mercadoria, percepção de 

padrão e força constitutiva da sociedade. A esse grupo foram acrescidas definições 

de informação como agente e repositório de possibilidades (BRAMAN, 2009).  

Informação como um recurso é algo tratado como uma entidade – pessoa, 

organização, comunidade – que serve como input para o processo de tomada de 

decisão (BRAMAN, 2009). Os canais utilizados para coletar esse tipo de informação 

podem ser complexos (software sofisticado) ou simples (planilhas, formulários), e a 
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gestão desse recurso requer a capacidade de coletar, processar e disseminar 

informação de acordo com objetivos políticos e organizacionais previamente 

definidos. É um tipo de informação geralmente quantitativa que serve, por exemplo, 

para informar o número de usuários atendidos por serviços públicos, tais como: 

educação, saúde ou segurança.  

Numa perspectiva pragmática e utilitarista, a abordagem gestão de recurso de 

informação (GRI) vê a informação nas instituições associada à tecnologia (hardware, 

software) em geral. Essa gestão, então, serve para integrar fontes, serviços e 

sistemas e criar sinergia entre recursos informacionais externos e internos da 

corporação (BERGERON, 1996). Nessa perspectiva, as atividades de GRI incluem 

planejamento, seleção, aquisição e/ou desenvolvimento de sistema de informação e 

gestão de projeto. A gestão da informação vincula-se ao planejamento estratégico 

das instituições e exercem influência mutuamente. 

Sob o ponto de vista econômico e contábil, a informação enquanto recurso é 

vista como um ativo intangível que não tem uma forma de realização física ou 

financeira. A gama de ativos intangíveis é consideravelmente ampla. Eles podem ser 

classificados em três tipos: informação computadorizada, tais como: software e 

bases de dados; propriedade inovadora abarcando pesquisa e desenvolvimento 

(P&D) de origem científica ou não, direitos autorais, desenhos e marcas comerciais; 

e as competências econômicas incluindo valor da marca, capital humano da 

empresa, redes que unem pessoas e instituições, know-how organizacional que 

aumenta a eficiência da empresa, da publicidade e do marketing (OECD, 2011).  

Durante o período de 2003-09, os países da União Europeia investiram quatro 

vezes mais nas economias do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul - os 

chamados BRICS – do que na dos Estados Unidos ou Japão. Os países europeus 

investiram na China em média 6,5 bilhões de dólares por ano, 75% a mais do que 

nos Estados Unidos, e mais de 9 bilhões de dólares por ano no Brasil, quatro vezes 

mais do que nos Estados Unidos. Enquanto isso, os países do BRICS aumentaram 

substancialmente os investimentos em ativos intangíveis numa tentativa de integrar-

se à economia global (OECD, 2011). Isso sinaliza a crescente importância dos ativos 

intangíveis para incremento do crescimento econômico, e em alguns casos, político 

também. 

Oppenheim, Stenson e Wilson (2003b) afirmam que o valor da informação 

como ativo pode ser indicado por meio dos atributos da informação, que podem ser 
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divididos em três categorias: 1) qualidades relativas ao uso, acessibilidade e 

flexibilidade - acurácia, abrangência, credibilidade e utilidade; 2) natureza da 

informação relacionada à melhoria da produtividade por meio da tomada de decisão 

e da eficácia relativa ao relacionamento de clientes e consumidores; e 3) atributo 

econômico - a informação é o único recurso que não se deteriora com uso.    

Os ativos de informação incluem os recursos que são ou deveriam ser 

documentados e que prometem um benefício econômico futuro. Esses ativos são 

categorizados como: informação sobre o cliente, concorrência, produto, experiência 

acumulada, experts, serviços, bases de dados e sistemas (OPPENHEIM; 

STENSON; WILSON, 2003a). 

A informação como recurso é passível de gerenciamento. E esse processo de 

gestão compreende um conjunto de etapas que engloba a produção ou coleta de 

dados / informação, processamento, disseminação, acesso e uso. Frequentemente, 

problemas informacionais ocorrem em qualquer etapa do fluxo informacional e, para 

identificá-los, é preciso entender o fluxo, o contexto organizacional, as condições de 

produção e uso, as necessidades de informação do usuário e, principalmente, quem 

é este usuário (SILVA; GARCIA; LOUREIRO, 2013). É imprescindível também 

identificar a política da informação - explícita ou não - em torno da gestão. 

A limitação da adoção dessa definição é relativa à não inclusão de atenção ao 

conteúdo, usos, efeitos comportamentais ou criação de significado. Ela 

simplesmente informa algo para alguém de acordo com objetivos prévios. Nessa 

perspectiva, a informação e seus criadores, processadores e usuários são vistos 

como entidades isoladas e distintas. A informação surge desconectada de um corpo 

de conhecimentos ou dos fluxos de informação nos quais foi organizada. Para 

Braman (1989, p. 236), “a estrutura social é vista de uma maneira simplista e o 

escopo do fenômeno [informação] coberto é limitado. A informação não é vista como 

tendo poder em si mesma, embora seu papel de sustentação de algumas entidades 

seja reconhecido.” 

Informação como mercadoria é algo que pode ser comprado ou vendido 

(BRAMAN, 2009). Sob o ponto de vista econômico, a informação e o seu fluxo 

podem ser vistos como investimentos ou despesas. O custo para coletar, processar 

e disseminar informação depende das condições dadas para realizar tais tarefas, 

mas também depende do retorno financeiro do uso de tal informação. A autora 
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destaca que informações antes consideradas de caráter privado e protegidas em 

certa medida, hoje são consideradas mercadorias.  

Por exemplo, a coleta de dados dos usuários de internet, realizada sem a 

devida permissão, revela comportamentos e hábitos de seus usuários; por 

conseguinte, tais dados são transformados em ofertas de produto pelas empresas 

que captam tais informações. As questões éticas envolvidas nesse tipo de coleta 

geralmente são ignoradas pelas corporações, bem como passam despercebidas 

pelos indivíduos que fornecem (in)conscientemente seus dados.  

Há vários estudos sobre a economia da informação e como isso importa para 

os Estados. Graças à evolução dos computadores, as sociedades mais avançadas 

estão altamente baseadas em informação, ativos intangíveis, serviços de uso 

intensivo de informação (entretenimento, comunicações, finanças, seguros 

empresariais e de propriedade) e setores públicos orientados para a informação 

(especialmente educação, segurança, saúde e administração pública). Por exemplo, 

todos os membros do grupo G7, ou seja, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, 

Reino Unido e Estados Unidos - qualificados como sociedades da informação - têm 

pelo menos 70% do Produto Interno Bruto (PIB) dependente de bens intangíveis 

relacionados de alguma forma à informação (FLORIDI, 2010). 

Alguns países estão investindo em inovação como elemento essencial para o 

crescimento econômico e o progresso social. Inovação implica investimentos em 

uma variedade de ativos complementares para além de P&D, tais como: software, 

capital humano e novas estruturas organizativas. O investimento nestes ativos 

intangíveis está aumentando e supera o realizado em capital físico (máquinas e 

equipamentos) na Finlândia, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos. De forma que, 

em alguns países, as estimativas de ativos intangíveis explicam uma parte 

significativa do crescimento dos múltiplos fatores de produtividade (OECD, 2011). 

Informação como recurso e como mercadoria são constructos teóricos 

amplamente usados. Contudo, Meadow e Yuan (1997) afirmam que a informação 

não é equivalente apenas a um impacto benéfico sobre o desenvolvimento das 

instituições públicas e privadas. Sistemas e agências de informações não podem ser 

avaliados exclusivamente pelos impactos que criaram. É necessário olhar para além 

da aquisição de informações para ver o que foi feito como resultado dessa 

aquisição. É mister também examinar fatores como: motivação e receptividade das 

pessoas e das instituições ou mesmo culturas voltadas para a informação, 
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habilidade das pessoas no uso de sistemas informacionais e informações que 

poderiam ter valor se disponíveis e usadas corretamente.  

Diante desse raciocínio, Meadow e Yuan (1997) afirmam que a informação 

como mercadoria e como recurso são atributos da informação e que não a definem. 

Todavia, discorda-se desse entendimento por entender que informação como 

recurso e mercadoria são constructos teóricos úteis para compreendê-la no contexto 

da economia globalizada, dos Estados, da elaboração de políticas e da 

administração pública. 

A limitação relativa a este constructo refere-se ao fato de que, sob um regime 

no qual apenas um tipo de definição de informação é permitido, o valor econômico 

talvez destrua outros tipos de valores sociais, culturais e estéticos inerentes à 

informação. A noção de cadeia produtiva da informação permite aos formuladores 

de políticas excluírem alguns tipos de informação, atores e ações em algum ou 

diversos estágios da cadeia (BRAMAN, 1989). Por exemplo, pode-se decidir que a 

informação religiosa não seja tratada como mercadoria, mesmo se analogamente 

outros tipos de informação – artística, genética - sejam valorados sob diferentes 

regras por aqueles que tomam decisões no campo econômico – aplicando, por 

exemplo, a lógica da patente para garantir a propriedade e usufruto.   

Devido à natureza metaeconômica da informação, outros problemas surgem 

com a adoção da informação como mercadoria, a qual não alcança os diversos 

fenômenos críticos e efeitos que envolvem a criação, processos, fluxos e uso da 

informação. O escopo da definição de informação como mercadoria é mais amplo 

que o de recurso, porque incorpora o intercâmbio de informação entre pessoas e 

atividades. A estrutura social também é mais articulada por envolver compradores, 

vendedores e regras próprias que regem esse mercado. Assim, informação é 

compreendida, no mínimo, como poder econômico (BRAMAN, 1989). 

Informação é considerada como uma percepção de padrão de situação 

ocorrida no passado, na qual padrões se repetem e podem vir a se repetir no futuro 

(BRAMAN, 2009). Os dados estatísticos servem como um exemplo para quantificar 

e evidenciar padrões de comportamentos humanos, sociais e organizacionais. 

Contudo, esse tipo de informação requer contexto para ser compreendido. Restringir 

a informação apenas à capacidade de reduzir incerteza, sem considerar o contexto, 

pode informar algo sem indicar as situações em que ocorrem. Quando a informação 

é assumida como uma percepção de padrão, assume-se uma complexa estrutura 
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social, a informação tem significante poder em si mesma e o domínio no qual exerce 

poder é bastante amplo (BRAMAN, 2009). Com relação a este poder, Braman 

(1989) afirma que os efeitos dessa perspectiva são isolados – a incerteza é reduzida 

quando é relacionada a uma questão específica, sem preocupar-se com tendências 

ou efeitos estruturais. 

Definir informação desse modo pode alargar o escopo do fenômeno 

informacional e do processo coberto. Claramente, existe um poder diferencial para 

aqueles que percebem a informação num contexto mais amplo. Se conhecimento é 

poder, conhecimento contextualizado representa um significativo poder (BRAMAN, 

1989). Uma das desvantagens dessa abordagem é que ela pode ser considerada 

altamente relativista, pois tanto a percepção de padrão quanto o contexto mudam 

dependendo de quem os observa; assim, qualquer uso dessa definição deve 

explicitar o ponto de vista a partir do qual ela está sendo aplicada (BRAMAN, 1989).  

Informação é em si mesma agente (BRAMAN, 2009). Nas demais definições, 

a informação depende de alguma entidade para ser usada. Mas, com o incremento 

das tecnologias, cada vez mais, decisões antes tomadas por seres humanos estão 

sendo substituídas por máquinas. Os estudos de inteligência artificial são exemplos 

disso.  

O filme “Her” (do diretor Spike Jonze, ano 2013, com Joaquin Phoenix e 

Scarlett Johansson) exemplifica como um complexo tecnológico e informacional 

assume a tomada de decisão sobre a vida das pessoas a partir da coleta de 

informações constante e simultânea de diversos canais e, principalmente, como 

aprende e se reprograma independentemente da vontade das pessoas que o 

adquiriram. 

Esse constructo e a sua respectiva materialização por meio de software de 

inteligência artificial instigam inúmeras indagações éticas e filosóficas, como, por 

exemplo: quem tomará as decisões relativas aos problemas sociais, políticos, 

econômicos? Em que bases essas decisões são tomadas? Quem são os 

responsáveis pelos efeitos? Quem são os beneficiários? Essas são questões que 

compõem o escopo da política de informação. 

Frohmann (2008, p. 33) também chama atenção para o fato de que “a 

informação processada que elimina deliberadamente os sujeitos racionais e 

autônomos do modelo tradicional de comunicação” não tem efeitos triviais. Ao 

utilizar como exemplo o uso de aeronaves controladas por controle remoto, ele diz 
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que o objetivo “é tirar o ser humano do circuito o mais completamente possível para 

evitar a degradação das lógicas militares pelo exercício da subjetividade moral 

humana.” As inquirições de como a informação digital é materializada por meio de 

“sua imersão em tecnologias de processamento de informação eletrônica levam 

diretamente às características públicas, sociais, políticas, econômicas e culturais da 

informação.” 

Informação entendida como repositório de possibilidades envolve ideias de 

probabilidade, modelagem e simulação (BRAMAN, 2009). A informação é usada 

para prever, modelar e simular situações futuras. A avaliação da probabilidade de 

um evento requer a análise de uma sequência de intervenções, também 

probabilística de eventos anteriores e posteriores. Isso ajuda os formuladores de 

política a preverem resultados A, B e C se ações X, Y e Z forem empreendidas. O 

poder dessa definição reside na identificação de futuros potenciais. Assim, a lógica é 

que a existência de uma “informação e o resultado de sua expressão para o futuro 

pode fazer com que se aumente a possibilidade de que algo, que está na base da 

ocorrência disto, ocorra efetivamente.” (ÁVILA, 2014, p. 110 sic). 

Informação como força constitutiva da sociedade assim considerada 

quando delineia o contexto, a vida cotidiana das pessoas, medeia as relações 

sociais, afeta o ambiente e é afetada por ele ao mesmo tempo (BRAMAN, 2009). 

Pode ajudar a sociedade a compreender seu papel, reformulá-lo e adequá-lo às 

mudanças provocadas pela economia, política e tecnologia. Esse tipo de informação 

é fundamental para os formuladores de política, pois revela as preocupações dos 

numerosos atores e valores envolvidos no processo de tomada de decisão e por que 

mudanças são propostas. Por outro lado, a informação como força constitutiva da 

sociedade permite também entender e utilizar as múltiplas formas de poder, 

independente de como esse poder é percebido. 

A perspectiva cotidiana sobre a natureza da realidade predominantemente 

metafísica, em que objetos e processos físicos desempenham um papel 

fundamental, está modificando para uma compreensão informacional (FLORIDI, 

2010). Por outro lado, as realidades da vida moderna compostas por redes de 

relações integradas entre pessoas e tecnologias, sem que se possa precisar onde 

acaba uma e inicia-se a outra, também altera o entendimento sobre as relações 

sociais e o papel da informação. A esse complexo de redes integrado por humanos 

e não humanos é dado o nome de rede tecnocultural por Haraway (2000).  
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Esta autora também fornece o conceito de ciborgue para definir os humanos 

enquanto uma coleção de redes, constantemente fornecendo e recebendo 

informação ao longo da linha que constitui os milhões de redes que formam nosso 

mundo. Desse modo, ciborgue é um organismo cibernético, uma criatura das 

relações sociais vividas e da ficção imaginativa – construção, abstração e apreensão 

de ideias, símbolos e conceitos. Por exemplo, a ideia de libertação depende da 

construção da consciência da opressão, de sua imaginativa apreensão, ou seja, da 

consciência e da apreensão da possibilidade da opressão. Para Haraway (2000), 

isso significa uma ficção capaz de mudar o mundo e implica a construção política 

mais importante para o agir nessa rede tecnocultural. 

Assim, a informação ganha novos valores e formas de gestão dentro dessa 

perspectiva de rede e ciborgue. A informação altera as bases das relações sociais e 

é modificada por elas. E, por conseguinte, isso altera o uso da informação nas ações 

gerenciais e políticas empreendidas pelo Estado e pela sociedade. Para entender 

tais alterações de valores e formas, é preciso entender a evolução do Estado 

enquanto conjunto de ideias e práticas, bem como compreender como a sociedade 

toma consciência e posicionamento sobre os resultados e efeitos das ações estatais 

e governamentais. 

A própria escolha da definição do que vem a ser informação é política. 

Informação compreendida como mercadoria é vantajosa para aqueles atores que 

jogam em terreno econômico, e cujos valores econômicos são os únicos valores. A 

informação como percepção de padrão é útil às preocupações culturais, estéticas ou 

religiosas. Informação como força constitutiva na sociedade incorpora todas as 

preocupações acima reconhecendo fenômenos em todos os níveis da estrutura 

social (BRAMAN, 1989). 

Ainda de acordo com Braman (1989), cada tipo de definição tem seu uso 

determinado por três fatores. O primeiro é a perspectiva de quem vê alguma questão 

de política de informação. Por exemplo, uma entidade ou indivíduo que vê a si 

mesmo isolado e preocupado com sua sobrevivência naturalmente verá a 

informação como recurso, ou talvez, como mercadoria. Já um formulador de política 

preocupado com a sociedade e suas partes constitutivas deverá definir a informação 

como uma força constitutiva dessa sociedade. 

Enquanto isso, o segundo fator está relacionado à utilidade da definição para 

uma situação particular. Para formuladores de política preocupados com a 
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sociedade, informação como força constitutiva tem grande utilidade para o primeiro 

nível de análise de políticas e para prover um padrão contra decisões que tratam a 

informação apenas como mercadoria. 

O terceiro fator é referente às noções de poder com as quais se vincula. Por 

exemplo, informação como recurso ou mercadoria vincula-se ao poder instrumental. 

Informação como percepção de padrão reconhece o poder estrutural da informação. 

Informação como força constitutiva pode ser vinculada aos poderes instrumental, 

estrutural e consensual. Certamente a elaboração de políticas deve considerar 

essas manifestações de poder.  

Embora essa hierarquia3 forneça condições de análises mais profundas, a 

informação como força constitutiva deve ser o ponto de partida e de chegada da 

formulação de políticas (BRAMAN, 1989). Para esta autora, a primeira decisão que 

deve ser tomada é sobre o tipo de sociedade que se deseja. O próximo passo é 

determinar quais princípios de política de informação são mais prováveis para 

produzir ou dar suporte a esta sociedade desejada. O passo subsequente da análise 

pode até escolher outras definições de informação mais apropriadas. Contudo, essa 

escolha deve ter em mente o fato de que, independentemente da definição da 

informação, é imprescindível considerar os efeitos da informação como uma força 

constitutiva da sociedade. “Essa definição fornece o contexto, e em último, o padrão 

analítico de qualquer tomada de decisão usando outras definições de informação” 

(BRAMAN, 1989, p. 242). 

A compreensão das dimensões desse pluralismo teórico é ainda mais 

premente no âmbito dos Estados, de suas estratégias, políticas e administrações, 

considerando a centralidade da informação nas relações econômicas, políticas e 

sociais. 

 

3.2 POLÍTICA DE INFORMAÇÃO E ESTADO INFORMACIONAL 

 

O papel da informação e a sua respectiva gestão são transformados ao longo 

do tempo por meio das mudanças pelas quais os países e sociedades foram se 

formando e alterando percepções, cultura e anseios. Desde a Idade Antiga, 

ferramentas de coleta, armazenamento e disseminação da informação foram criadas 

                                                             
3 Braman (2009) usa o termo taxonomia e não mais hierarquia ao se referir a este pluralismo teórico. 
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e aperfeiçoadas, contudo, poucas mãos exerciam controle sobre o seu acesso e 

uso.  

No período medieval, apenas a nobreza e a Igreja Católica (no Ocidente) 

dominavam os meios de produção e restringiam o acesso à informação. A Igreja 

Católica teve importante papel de mediadora de comportamentos sociais interferindo 

nas decisões do reino. Ela era detentora de grandes acervos em suas bibliotecas e 

exercia um ferrenho controle sobre a produção do conhecimento haja vista o que 

aconteceu a Galileu e à sua descoberta sobre a posição da Terra em relação ao Sol. 

 O tratamento da informação no final do período medieval ainda era 

assistemático e disperso entre a Igreja Católica e alguns órgãos que, embora 

atrelados ao governo central, eram indiferentes aos seus interesses. O governo 

central não se preocupava com a sistematização da coleta e disseminação da 

informação porque ela não era estratégica para a condução dos seus territórios e 

interesses. A informação concernente à propriedade e produção só interessava ao 

órgão responsável pela coleta de impostos; a natalidade e mortalidade à igreja; 

informação sobre outros reinos só interessava ao governo central se isso envolvesse 

ameaça ao seu território e riquezas (HIGGS, 2001). Esse autor afirma que a 

sociedade pré-moderna da Inglaterra é um exemplo da forma assistemática de 

coleta e tratamento da informação devido à falta de perspectiva do governo central 

de usá-la para planejamento.  

Apesar do controle sobre a informação, o período de desfecho da Idade 

Medieval assiste à ascensão de revoltas populares na França e grandes 

transformações nos campos político, econômico, filosófico e religioso no Ocidente. A 

Idade Moderna inicia-se com o amadurecimento das ideias iluministas que 

contribuem para o desenvolvimento científico na busca de conhecimento e novas 

respostas para os problemas postos pelas configurações das relações sociais em 

constante mutação. Diante dos avanços científicos e do aumento da produção de 

conhecimento – que já vinha sendo ampliada desde a criação da máquina de tipos 

móveis de Gutenberg – a informação começou sendo utilizada como fonte de 

alimentação e propagação das ideias científicas, políticas, econômicas e sociais. 

Essa mudança de status altera completamente a forma como os Estados 

modernos encaram a gestão da informação e, por conseguinte, a política que a 

norteia. Em meados do século XX, assiste-se a uma corrida desenfreada para criar 

aparatos tecnológicos que serviriam para coletar, armazenar e distribuir informações 
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científicas e tecnológicas, governamentais e aquelas consideradas estratégicas para 

tomada de decisão no âmbito internacional. Os Estados começam a se preocupar 

em criar políticas que deem conta de regular o ciclo de produção, coleta, tratamento, 

armazenamento, disseminação e uso da informação para atender aos seus objetivos 

e aos anseios da sociedade.  

Problemas como direito intelectual, propriedade intelectual e registro de 

patentes ganham outra dimensão com o uso da internet e a possibilidade de 

expandir os estoques de informação ao longo do século XX. A comunicação é rápida 

e instantânea de um ponto a outro do globo. A informação é trocada e usada 

simultaneamente por inúmeras pessoas com diferentes propósitos. Velhos e novos 

problemas requerem ações e diretrizes que permitam alcançar os anseios por mais 

democracia e participação da sociedade nas decisões dos Estados 

contemporâneos. 

A sociedade também se metamorfoseia e revela diversas e heterogêneas 

identidades. Velhos e modernos problemas são trazidos à tona por movimentos 

coordenados por grupos ditos minoria, tais como os que levantam a bandeira do 

feminismo, racismo, gênero e liberdade religiosa. A informação para além de recurso 

é vista como uma força constitutiva da sociedade. A busca por igualdade de direitos, 

reconhecimento das diferenças (religiosas, sexuais, de cor), cidadania, por 

transparência das ações do governo e participação na tomada de decisão da “coisa 

pública” transforma a informação em um dos principais instrumentos de 

empoderamento da sociedade. 

O Estado é, em certa medida, pressionado pela sociedade para disponibilizar 

informações que permitam o exercício da cidadania no decorrer do último século. A 

entrada do século XXI é marcada pelo contínuo, acelerado e forte desenvolvimento 

tecnológico em alguns países europeus, nos Estados Unidos e Japão, e por 

profundas diferenças sociais e econômicas existentes tanto em países considerados 

desenvolvidos como os que estão enquadrados na alcunha de em desenvolvimento. 

Tal diversidade de contexto exige políticas de informação que deem conta dessas 

transformações.  

As novas formas de coleta, tratamento, disseminação e uso da informação, 

devido à sua importância para o Estado, foram sendo reguladas por políticas de 

informação geralmente associadas às questões que ganharam notoriedade em 

determinado tempo e espaço social. Essa política, como qualquer outra, conta com a 
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presença de inúmeros interesses e objetivos de múltiplos e heterogêneos atores 

sociais. Todos esses de alguma forma envolvidos nas diferentes fases do processo 

de tomada de decisão, implementação e avaliação dos resultados. 

Devido à multiplicidade de atores, é intrínseco o conflito de interesses que 

gera uma arena, na qual o poder de cada um influencia na formulação, 

implementação e avaliação da política. Por esse motivo, González de Gómez (1999) 

compreende a política de informação sob o domínio coletivo de ação, no qual os 

conflitos entre formulações de objetivos, planos, orçamentos, prioridades e metas 

não são equacionados ou resolvidos apenas tecnicamente, mas requerem a 

reformulação deliberativa de princípios e regras que dependem da relação de força 

dos atores envolvidos.  

As políticas de informação têm sua origem geralmente associada à política de 

informação científica e tecnológica, pelos menos em alguns países do Ocidente, 

após a Segunda Guerra Mundial. A ciência e a tecnologia tornaram-se 

imprescindíveis para o desenvolvimento econômico e social, e ficou mais evidente o 

fato de que a informação seria a base das relações sociais e de suas atividades 

ulteriores. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO) recomendou, em meados do século passado, a criação de uma 

política nacional de informação que englobasse planejamento e diretrizes para 

elaboração de ações capazes de assegurar o desenvolvimento econômico e social 

dos países (SILVA, 2009). 

O escopo da política de informação tem caráter distinto em cada Estado. Isso 

depende do nível de desenvolvimento econômico, político e social e é reflexo de 

como a informação foi tratada para mediar as mudanças provocadas pelas 

tecnologias, globalização, ideologias, modos de produção capitalista e teorias 

econômicas. Alguns Estados optaram por se tornarem virtuais ao substituir capital 

fixo por capital intangível (ROSENCRANCE, 1996), ao perceberem o potencial 

desse último como impulso econômico e de domínio sobre outros Estados. Por 

exemplo, os Estados Unidos usaram a esfera informacional como instrumento 

privilegiado de ampliação, consolidação e manutenção de hegemonia sobre as 

demais nações (BRITO, 2015). 

A política de informação é produto de escolhas anteriores e pode impactar em 

decisões futuras – ela é situada histórica e politicamente. A política pode ser 

compreendida pelo seu lado concreto (geralmente explícito) relativo às normas, 
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regulamentos, orçamentos e legislações e, o abstrato, ou seja, não formalizado em 

documentos, tais como: conflitos de interesses dos atores, interpretações distintas 

acerca da informação, processo de negociação e exercício de poder em distintos 

graus.  

No campo concreto, a política de informação pode ser entendida como um 

conjunto de premissas, decisões e ações produzidas pelo Estado em parceria com 

atores não estatais (JARDIM, 2005). Essas decisões são firmadas e validadas por 

meio de instrumentos legais e regulações. Desse modo, a política de informação é 

viabilizada por um conjunto de leis, regulamentos, posições doutrinárias e outras 

tomadas de decisões e práticas com efeitos constitutivos que fomentam ou regulam 

a criação, processamento, fluxos, acesso e uso da informação em toda a sociedade 

(BRAMAN, 2011). Esse conjunto engloba aspectos administrativos, legais, 

científicos, culturais, tecnológicos, de produção, uso e preservação da informação de 

natureza pública ou privada de interesse público (JARDIM, 2005).  

O papel fundamental dessa política é prover estrutura legal e institucional 

para a troca formal de informação, e isto implica que a política esteja atrelada às 

metas políticas e burocráticas do Estado - não sendo estas necessariamente 

congruentes entre si (ROWLANDS, 1996). Informação, Estado, política e poder são 

constructos teóricos interligados. O Estado pode exercer poder sobre outros Estados 

e no próprio ambiente doméstico por meio de vários canais. Todavia, a informação 

ocupa um lugar privilegiado numa economia capitalista de intensivo uso tecnológico. 

 No campo abstrato, as políticas de informação e também de comunicação são 

formas de poder do Estado (BRAMAN, 1995). Elas se constituem em um domínio 

em que o Estado exerce poder de distintas formas que condicionarão o seu poder 

futuro e o de outros Estados como apontado nos estudos de Brito (2015).   

Braman (2009) chama atenção para a ampliação da extensão do domínio da 

política de informação no século XXI, no qual o uso intensivo da informação se torna 

cada vez mais acentuado e decisivo para o rumo da economia mundial e dos países, 

em especial, os desenvolvidos majoritariamente. Por um lado, a informação adquire 

um poder que permeia e modela as relações sociais, ao mesmo tempo, em que é 

modelada por elas.  

Por outro, o Estado contemporâneo é caracterizado pela interdependência 

múltipla com outras entidades estatais e não estatais, dependência da informação e 

da rede mundial de telecomunicações tanto para mediar suas relações sociais 
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quanto para controlar a criação, processamento, distribuição, utilização e fluxos da 

informação. Diante dessa constatação, Braman (2009) acrescenta o poder 

informacional e a política de informação ao estudo do Estado-nação e à sua 

transformação de burocrático em informacional.   

Entender política de informação e comunicação como poder é particularmente 

importante no contexto contemporâneo devido às mudanças qualitativas no nível de 

dependência das tecnologias de informação e no grau das atividades consideradas 

informacionais. Porquanto, os modos de criação, processamento, fluxos e usos são 

configurados por divisões políticas e socioeconômicas que, por sua vez, os 

reproduzem. A formulação de políticas deve ter em contar essas diferenças 

qualitativas do fenômeno informação nos distintos níveis da estrutura social 

(BRAMAN, 1989). Por conseguinte, o uso de tecnologias de informação permite ao 

Estado, assim como a outras instituições, desenvolver uma emergente forma de 

Estado, especializado em criar modos de poder específicos para o ambiente da rede 

global de telecomunicações (BRAMAN, 1995). 

Não há um horizonte natural para o Estado, nada para barrá-lo, exceto o que 

é criado deliberadamente pelo próprio Estado. É com a política de informação que o 

horizonte é desenhado e que o Estado define a sua estrutura e os seus modos de 

interação com outros para além e dentro do próprio Estado (BRAMAN, 1995). Em 

seus estudos, esta autora assevera que o Estado metamorfoseou-se e continua a 

exercer poder ao mudar de burocrático para informacional.  

Mesmo diante das mudanças econômicas e políticas – que apregoavam o fim 

do Estado – e das ameaças representadas pelas tecnologias de informação e 

comunicação, tais como: dependência de fornecedores internacionais, redes e 

gerentes de dados, invasão de privacidade, de programas e bases de dados; 

distorção e destruição de programas ou dados; perda de memória institucional 

decorrente da manutenção de registros eletrônicos e efemeridades de mídias de 

armazenamento, o Estado encontrou novas formas de manifestar poder. 

 

3.3 PODER E SUAS FORMAS MANIFESTAS 

 

Poder é um termo tão controverso e polissêmico quanto informação. O poder 

e as suas manifestações são complexas e pervasivas, porquanto inerentes às 

relações sociais. O poder pode ser entendido como a capacidade de um indivíduo 
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ou grupo influenciar o comportamento de outros indivíduos ou grupos, ou a 

capacidade de alguém resistir às tentativas de influência por parte de outrem 

(MENDONÇA; DIAS, 2006).  

Para French e Raven (1959), poder é a influência em potencial e influência é 

o poder exercido, ou seja, em ação. Eles estudam as bases de poder em termos de 

mudança psicológica na influência interpessoal. Como um agente (O) exerce poder 

sobre outro, e como esse outro (P) se comporta diante do reconhecimento ou 

aceitação desse poder. Para estes autores, as bases de poder são: recompensa, 

coerção, legitimidade (algúem tem o direito legítimo de prescrever comportamento), 

de referência, de especialista (referente ao reconhecimento e experiência) e 

informacional. O poder informacional, ou persuasão, é baseado na informação ou 

argumento lógico do agente influenciador sobre o outro de forma que incentive a 

mudança – esse último poder foi desenvolvido posteriormente por Raven (1965), 

citado por Mendonça e Dias (2006).  

O exercício ou as manifestações distintas de poder podem ser vistas em 

ambientes estatais e não estatais. A coerção associada ao uso da força econômica 

ou física é considerada hard power, enquanto a capacidade de persuasão, 

recompensa, cooptação, atração positiva, adequação de agenda a fim de obter 

resultados preferenciais podem ser reconhecidos como soft power. “O soft power se 

assentaria na atratividade que os ideais políticos, a cultura, os valores e mesmo a 

política de um ator tem em relação aos demais” (ÁVILA, 2014, p. 85). Quando esta 

política parece legítima aos olhos dos outros, o poder é reforçado.  

Os termos hard e soft são empregados por Nye (2011) para diferenciar o 

emprego de diferentes recursos para exercer poder em distintos contextos. Quando 

usar uma ou outra forma de poder é uma questão que depende do contexto, dos 

atores e dos objetivos em questão. O poder sempre depende do contexto, de acordo 

com Nye (2011). Por exemplo, o soft power depende do reconhecimento e da 

aceitação da audiência de modo que a melhor história ou discurso venha a moldar a 

política, produzir resultados desejados ou alterar a preferência dos outros. Ele 

também nomeia o smart power como uma estratégia que combina o hard power da 

coerção e do pagamento com o soft power da persuasão e atração.  

Alguns termos se repetem na literatura relativa a poder, tais como: força, 

manipulação e persuasão geralmente associados às formas que o poder toma para 

influenciar mudanças sociais. A força geralmente associada ao uso de armas é força 
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militar usada em questões onde o processo de negociação se esgotou ou nem 

mesmo começou. A manipulação pode ser associada ao uso de informação, ideias, 

conceitos e ideologias para manobrar comportamentos de grupos. Essa 

manipulação pode ser exercida por meio dos poderes informacionais e simbólicos, 

segundo a perspectiva de Braman (2009).  

A persuasão, assim como a manipulação, pode usar a informação e a 

argumentação lógico-racional para alcançar os fins desejados por aqueles que a 

usam. A coerção física ou psicológica pode ser legitimada pela autoridade de quem 

a usa, no entanto, o reconhecimento dessa autoridade depende de contexto e de 

como foi construída por meio do poder da referência (com base na ideia de quem é 

referência para quem) e pelo domínio do conhecimento (base do poder especialista). 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000, p. 174) reconhecem, por meio da 

escola de poder, a formação “de estratégia como um processo aberto de influência, 

enfatizando o uso de poder e política para negociar estratégias favoráveis a 

determinados interesses.” Eles entendem a formulação de estratégia como processo 

de planejamento e análise, de cognição e aprendizado, de negociação e concessão 

entre indivíduos, grupos e coalizões. 

Para estes autores, as instituições lidam tanto com o micropoder quanto com 

o macro. O primeiro se remete a indivíduos e grupos dentro da instituição. Assim, a 

escola de poder ajuda a compreender o papel de indivíduos organizados ou não na 

formulação ou reformulação de comportamentos. Salientam que as estratégias 

escolhidas por estes indivíduos não são necessariamente ótimas, mas refletem os 

interesses dos grupos mais poderosos.  

Esses atores podem usar três sistemas cujos meios - autoridade formal, 

cultura estabelecida e expertise certificada - podem ser descritos como legítimos, 

significando que seu poder é reconhecido oficialmente. Contudo, esses meios 

podem ser usados para fins ilegítimos, então Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) 

sugerem um quarto sistema: a política, cujos meios não são formalmente legítimos, 

mas podem ser usados em busca de fins legítimos. Nesse arcabouço político, 

incluem-se manipulação, persuasão e força. 

O macropoder reflete a interdependência da instituição com seu ambiente 

externo (compradores, fornecedores, sindicatos, governo, etc.). Assim, a instituição 

promove seu próprio bem-estar por controle “ou cooperação com outras 

organizações, através do uso de manobras estratégicas bem como de estratégias 
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coletivas em várias espécies de redes e alianças.” (MINTZBERG; AHLSTRAND; 

LAMPEL, 2000, p. 191).  

Conclui-se que o exercício dos micro e macropoderes é reconhecido pelas 

instituições, contudo o emprego dos meios legítimos ou ilegítimos depende do 

contexto, da vantagem competitiva que cada ator usa e dos objetivos pretendidos. 

Para Braman (2009), as diferentes manifestações de exercício de poder 

podem ser sintetizadas em quatro formas:  

a) Instrumental: quando modela o comportamento humano por meio da 

manipulação do mundo material, da força física e econômica;  

b) Estrutural: quando modela o comportamento humano por meio do 

mundo social e das suas regras, leis, tratados e instituições.  

Leis, tratados e processos políticos próprios são meios utilizados pelos 

Estados para exercer poder ao limitar ou ampliar as escolhas disponíveis. Já a 

criação de instituições, regras e estruturas governamentais pode servir ao propósito 

de moldar comportamentos e a opinião pública. O uso dos poderes instrumental e 

estrutural constitui-se estratégia adotada pelos Estados para moldar 

comportamentos e aumentar as possibilidades de atingir as expectativas 

pretendidas.  

c) Simbólica: quando esta moldagem usa ideias, palavras e imagens 

para manipular os mundos materiais, sociais e simbólicos. Isso envolve a 

capacidade e condições de conduzir a imaginação e a percepção dos indivíduos de 

forma que os induzam a fazer algo ou os impeçam de discernir qualquer coisa por si 

só. “Esse tipo de poder depende da hegemonia informacional, do quase monopólio 

da produção cultural disponível ao grande público” (BRITO, 2015, p. 374).  

d) Informacional: que molda comportamentos humanos por meio das 

bases informacionais dos poderes instrumentais (militar e econômico), estruturais 

(normativo) e simbólicos. Embora estas formas estivessem disponíveis, o poder 

informacional tornou-se mais visível e dominante como uma das consequências da 

informatização da sociedade (BRAMAN, 2004). 

Para Brito (2015, p. 374), o “Poder Informacional representaria o enredamento 

informacional das diversas outras formas de exercício do poder, uma vez que lhes 

provê organização” e a manipulação das bases de dados que dão suporte aos 

outros tipos de poder. “O poder simbólico se mescla ao informacional, em que a 
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arquitetura das metalinguagens também provê o modelo ideológico do ator 

dominante.” (BRITO, 2015, p. 376).  

Este poder informacional está relacionado ao panspectron, no qual o Estado 

consegue obter informações acerca de tudo e todos, vigiar, controlar e influenciar 

muitos aspectos da vida (BRAMAN, 2006). Para Brito (2015, p. 385), o panspectron 

“se constrói justamente a partir da imensa gama de atividades que acontecem em 

rede.” Para este autor, no panspectron, a vigilância se dá a partir “de sistemas 

coletivizados, a exemplo das redes sociais, em que os próprios usuários são 

persuadidos a fornecer informações sobre terceiros e sobre si mesmos”, e acabam 

por alimentar as possibilidades de vigilância governamental “ao acreditarem que 

estão somente facilitando a prestação de serviços por parte das tecnologias digitais 

disponíveis.”  

Para Foucault (2002, p. 103), o panoptismo é uma forma de poder que se 

exerce sobre os indivíduos em forma de vigilância individual e contínua, de controle, 

de punição e recompensa e, de correção, ou seja, de formação e transformação dos 

indivíduos em função de certas normas. “Este tríplice aspecto do panoptismo – 

vigilância, controle e correção – parece ser uma dimensão fundamental e 

característica das relações de poder que existem em nossa sociedade,” moderna, 

capitalista e informacional, aparentemente regida por uma ordem social demandada 

por um Estado – que se apresenta “como uma certa disposição espacial e social dos 

indivíduos, em que todos estão submetidos a uma única vigilância.” (FOUCAULT, 

2002, p. 106).  

Este autor ao analisar instituições aparentemente de proteção e de segurança 

– escolas, hospitais, fábricas, caixas econômicas – percebe o estabelecimento de 

um mecanismo pelo qual o tempo inteiro da existência humana é posto à disposição 

de um mercado de trabalho e de suas exigências. “A extração da totalidade do 

tempo é a primeira função destas instituições de sequestro. Seria possível mostrar, 

igualmente, como nos países desenvolvidos esse controle geral do tempo é exercido 

pelo mecanismo do consumo e da publicidade” (FOUCAULT, 2002, p. 118). 

Foucault (2002) menciona quatro manifestações de poder que emergem a 

partir da extração e do controle do tempo exercido por estas instituições: a) poder 

econômico oriundo do pagamento relativo ao tempo trabalhado; b) poder político 

relativo às pessoas que dirigem estas instituições que se autodelegam o direito de 

dar ordens, estabelecer regulamento, tomar decisões, aceitar ou expulsar indivíduos; 
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c) poder judiciário ocorre no interior dessas instituições, mais especificamente, nas 

instâncias de julgamento, punição e recompensa (micropoder), as quais avaliam e 

classificam os indivíduos em: o melhor e o pior; e d) epistemológico referente ao 

“poder de extrair do indivíduo um saber e extrair um saber sobre estes indivíduos 

submetidos ao olhar e já controlados por estes diferentes poderes”, ou seja, um 

“saber extraído dos próprios indivíduos, a partir do seu próprio comportamento” 

(FOUCAULT, 2002, p. 121), que poderá ser usado para padronizar e normatizar 

comportamentos dos próximos indivíduos que adentrarão nas instituições. 

 Transpondo as ideias foucaultianas para o Estado informacional e 

considerando o uso intensivo da informação nesse Estado, Braman (2006) afirma 

que a diferença entre o ambiente panóptico e panspectron reside no fato de que, no 

primeiro, o sujeito sabe que o observador está lá.  Já no segundo, ele pode estar 

completamente inconsciente de que a informação está sendo coletada. No 

panspectron, os assuntos não são identificados para vigilância, a fim de 

desencadear um processo de coleta de informações. Em vez disso, as informações 

são coletadas acerca de tudo e todos o tempo inteiro. Um assunto só surge quando 

uma determinada questão emerge, acionando assim a mineração de dados e 

informações já recolhidas para saber o que pode ser aprendido em resposta àquela 

questão (BRAMAN, 2006).  

No Estado informacional, o controle social está arquitetado no panspectron, 

uma vez que este controle é ubíquo e se efetiva por meio de mecanismos que não 

se sabe onde e quando vão se manifestar, “dentro do modelo panspectron é que são 

pensados e exercidos os dispositivos jurídicos e maquínicos do Estado 

informacional” (SILVA; KERR PINHEIRO, 2012, p. 84). Para estas autoras, o 

panspectron age em todos os sentidos, abarcando desde “as intenções mais 

utilitárias e ‘benéficas’ ao indivíduo, como as tecnologias de rastreamento dos sites 

de comércio eletrônico que detectam os interesses do comprador, até propósitos 

governamentais de privação de direitos intelectuais”. Dessa forma, “quanto maior é o 

espectro do modelo panspectron de poder informacional, maior é o alcance do 

Estado informacional sobre a vida dos indivíduos, e mais invisível ele se torna.” 

(BRITO, 2015, p. 385, sic). 

Constata-se, então, que o controle assume diversas formas, contudo, o 

elemento informacional é necessário para tornar efetiva a ação. No Estado 

informacional, as relações de produção dependem umbilicalmente do controle da 
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informação associado à capacidade de negar o acesso e distorcer as informações 

disponíveis. Esse é o núcleo do modelo que se vive atualmente (BRAMAN, 2006). 

Albagli e Maciel (2011, p. 19), ao mencionarem as mediações tecnológicas e 

institucionais, dizem que “reconhece-se que o poder cada vez mais se define a partir 

do controle sobre o imaterial e o intangível – informações, conhecimentos, ideias, 

gostos e desejos de indivíduos e coletivos –, bem como sobre os meios por onde 

estes circulam.”  

Para Brito (2015), algumas estratégias foram sendo empregadas ao longo do 

tempo para consolidar esse domínio informacional por parte dos Estados Unidos. 

Esse autor destaca que essas estratégias são a combinação de mecanismos de 

hard e soft power, como descrito abaixo: 

a) as redes digitais protegidas pelo discurso da evolução desordenada, como 

pano de fundo, foram a instrumentalização tecnológica proposital do panoptismo 

desde o século XIX e, posteriormente, do panspectron e seus controles 

informacionais coletivos; 

b) os atores tecnológicos responsáveis pelo desenvolvimento das ferramentas 

que dão suporte ao panspectron geralmente são escolhidos e “potencializados pelo 

próprio Estado informacional, assim o panspectron mesclaria o público e o privado, 

tornando-os indistinguíveis aos olhos do cidadão comum.” (BRITO, 2015, p. 385); 

c) as redes de informação permitiriam um contínuo fluxo de propaganda a 

partir dos principais centros produtores com o intuito de manipular percepções por 

meio de operações psicológicas de decepção ou de desinformação facilitadas em 

certa medida pelas plataformas digitais; 

d) independentemente do espectro ideológico realista e liberal que guiava as 

ações do Estado norte-americano, há a percepção de que a prevalência de um “país 

na sociedade da informação lhe permite uma ampla capacidade de coleta de 

informações, muitas destas sensíveis, o que facilitaria o processo decisório 

governamental.” (BRITO, 2015, p. 301). 

Problemas antigos e novos, antes tratados em diversas arenas políticas, 

atualmente são abordados na perspectiva informacional. Assim, o poder 

informacional perpassa outros poderes porque as relações sociais, institucionais e 

governamentais estão baseadas na utilização intensiva de informações, desde a 

concepção de um programa ou projeto até o acompanhamento das ações e 

resultados, transações do mercado financeiro, inovação e pesquisa. A informação 
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pode ser usada para informar ou desinformar (não se pode ignorar que a informação 

pode ser usada para provocar a aceitação de determinadas ideias que, de outro 

modo, não seriam aceitas), criar sentido e coibir ou estimular comportamentos.  

Vale ressaltar que a informação sempre teve papel importante na sociedade, 

contudo com a ubiquidade alcançada pelas tecnologias da informação, elevou a 

informação a um novo patamar em que representaria, por si só, uma nova dimensão 

dentre as relações de poder existentes (BRITO, 2015). O volume de informações 

necessárias ao funcionamento do Estado e da sociedade é incomensuravelmente 

maior se comparado à realidade do século XX.  

O poder informacional pode ser materializado por meio da política de 

informação quando recorre à normatização e prescrição de comportamento; da 

capacidade de indivíduos ou instituições de coletar, processar, distribuir e usar a 

informação; da instrumentalização e arquitetura física e organizacional; da criação 

ou readequação de sistemas de informação (lógico, tecnológico e social); estratégias 

políticas, administrativas, de guerra e psicológicas (BRITO, 2015); defesa ferrenha 

do argumento – geralmente associado às comunidades de especialistas - da tomada 

de decisão aprimorada por meio da informação de qualidade. 

Embora ressalte-se o papel prepoderante da informação, não se ignoram 

outros fatores que constrangem a tomada de decisão. Com relação ao último 

argumento, Brito (2015) assevera que a informação estratégica que ajuda a prever 

cenários e tomar decisões é limitada pela incapacidade das pessoas em prever 

todos os resultados em curto e longo prazos, pois questões posteriores, mais 

sofisticadas, surgem a partir da eliminação das questões iniciais que geraram a 

ação. Daí, o desenvolvimento de estratégias para coletar informações ubiquamente 

e usá-las quando as questões surgirem e não apenas para apoiar o processo de 

tomada de decisão ordinário. Todavia, é inegável como os Estados usam a 

informação para resolver questões internacionais e estabelecer acordos e tratados e 

elaboração de políticas. 

Brito (2015, p. 396) fornece como exemplo a materialização do poder 

informacional dos Estados Unidos por meio da formulação de políticas de 

informação de amplo espectro. Sob o viés estratégico, o governo Reagan “avançou 

na busca pelo ordenamento do Estado, ao emitir a Decisão Diretiva de Segurança 

Nacional nº 130, versando sobre uma política de informação na esfera internacional 

a ser adotada pelos EUA”. 
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Para Ávila (2014, p. 262), o poder informacional pode ser traduzido em 

“termos práticos, por exemplo, no controle sobre os assuntos que entraram ou 

saíram da agenda do NETMundial, ou de qualquer fórum sobre questões de 

informação,” no predomínio de um idioma, nos processos de criação e disseminação 

de informação, na escolha da nomenclatura dos domínios da internet e na 

manutenção dos principais aspectos da infraestrutura global da infovia. 

O poder informacional é a combinação da capacidade do ator de direcionar a 

agenda, manipular os interesses dos demais e controlar materialmente a criação, 

armazenamento, disseminação e uso de informação, bem como de dominar a 

Infovia, ao mesmo tempo em que consegue atuar, a seu favor, nas outras bases de 

poder. Este poder “combina aspectos de hard e soft power e atua de maneira a dar 

vantagens informacionais relativas na relação com os demais”, compreendendo-o, 

assim, como um possível caminho de smart power (ÁVILA, 2014, p. 262). 

Segundo esse autor, o poder informacional pode ser também coercitivo, na 

“medida em que castiga por falta de informação algum ou alguns atores; ele seria, 

em essência, uma relação de desigualdade de informação e, portanto, é também um 

poder especialista”. O poder informacional também pode ser “poder de influência, 

estruturado no domínio maior sobre a informação de um em relação ao outro.” 

(ÁVILA, 2014, p. 82). 

O poder informacional pode ser usado para criar a ideia de que outros 

Estados e atores acreditem em uma liberdade de escolha que, de fato, nunca 

existiu. “Assim sendo, ele deseja algo que o outro quis que ele desejasse”. Portanto, 

“manipular as informações e o contexto informacional de um ator para obter um 

comportamento (ou pensamento) desejado talvez seja um elemento basilar deste 

tipo de poder.” (AVILA, 2014, p. 83). 

Vale ressaltar que os Estados se utilizam, muitas vezes, de um ou mais 

poderes de acordo com cada situação. Por exemplo, o fluxo de informação que 

influencia a percepção do público (poder simbólico) pode transformar também de 

forma significativa os modos de produção (instrumental) e as práticas 

organizacionais (estrutural), proporcionando reunir e processar outros tipos de 

informação (informacional) (BRAMAN, 2006). Assim, é possível deduzir que o 

exercício do poder envolve um conjunto de estratégias. Ele é construído e implica 

atitude, ação, relações e não apenas posse.  
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Para Ávila (2014), o que contribui para a construção do entendimento do 

campo informacional no contexto do Estado são as manifestações de poder nas 

relações entre os atores estatais, tais como: 

a) capacidade de influenciar comportamento uns dos outros; 

b) o poder do Estado é classificado em termos de seu efeito ou maneira de 

produzir resultados, isto é, força versus discurso; 

c) poder é definido como capacidades mensuráveis, muitas vezes tangíveis, 

que os atores adquirem e cultivam. Essas capacidades podem ser subdivididas em 

itens como: militares, econômicas, recursos naturais, recursos populacionais, dentre 

outros; e cada um deles, por sua vez, se subdivide em outras subcategorias. 

Para Ávila (2014, p. 118), ainda que possível para outros atores, o poder 

informacional estaria relacionado ao Estado: 

que tem capacidade de moldar a política de informação através das 
regras e leis. É um poder que se exerce e não somente se possui 
(muito menos é somente uma característica) e se liga a outras 
questões para além de poder militar e propaganda.  

Braman (2009) sintetiza quatro fases de poder: o atual é aquele que está 

vigente; o potencial quando o poder está sendo reivindicado, mas não utilizado; o 

virtual quando usa os recursos de conhecimentos disponíveis. Braman (2013)4 está 

desenvolvendo a ideia de poder sunk é aquele em que as ações passadas ainda 

surtem efeitos na tomada de decisão presente.  

Ao descrever como velhas políticas podem influenciar e delimitar as escolhas 

e ações futuras, Perche (2011) emprega o termo path dependency. Assim, o poder 

sunk pode ser entendido pelo caminho da dependência, em que a política antiga e 

as vozes do passado continuam a ser ouvidas no presente, e as escolhas anteriores 

continuam a exercer influência sobre os decisores políticos. 

O path dependency explica o processo de decisão política e da sua 

causalidade. Nos seus estudos, Perche (2011) percebeu que tanto o 

incrementalismo quanto a estabilidade coexistiram nas instituições ao longo do 

tempo, os quais exerceram poder causal significante na moldagem dos atores e dos 

resultados políticos.  

Perche (2011) usou o exemplo de direitos sobre terras aborígenes na 

Austrália para mostrar como os governos têm reexaminado criticamente as políticas 

                                                             
4
Palestra proferida no Workshop on Ethics of Cyber Conflict no Centre for High Defense Studies 

(CASD), Roma, Itália, em 21-22 de novembro de 2013. Disponível em: www.ccdcoe.org 
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do passado para justificar novas orientações políticas para o Conselho de Terras do 

Norte. Contudo, essas decisões são restringidas pelo poder de antigas instituições 

que lutam em manter antigas decisões e políticas. Esse é exemplo do poder sunk 

em que decisões tomadas no passado ainda influenciam o presente. O emprego de 

estratégias de negociação faz parte desse processo político no qual há uma série de 

jogos nas instituições (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2000). Tais jogos são 

utilizados para construir as bases de poder. 

Outrossim, as políticas públicas podem ser vistas como instituições em si 

mesmas com regras que regem uma determinada área política, e, por conseguinte, 

que podem exercer o mesmo poder causal, definindo o contexto em que os atores 

fazem opções estratégicas (PERCHE, 2011). Por esse motivo, o poder sunk é real e 

pode ser corrente também. 

Nesse capítulo, apresentaram-se as distintas definições de informação e suas 

nuances políticas. Também foram discutidas as diversas manifestações de poder 

dando ênfase ao poder informacional e à sua aplicação no contexto estatal. Esse 

conjunto de definições e discussões foi empregado na análise da gestão da 

informação do PPV e seu subjacente exercício de poder informacional. Embora a 

autora Braman desenvolva sua teoria de Estado informacional para o macronível de 

políticas estatais, este estudo fez uma adaptação para o contexto de políticas no 

meso nível, mais especificamente, em uma unidade federativa brasileira – o estado 

de Pernambuco. 

Por fim, concorda-se com Albagli e Maciel (2011, p. 33), que não se deve 

pensar o poder apenas:  

em sua conotação negativa e restritiva – como subordinação, 
condição de determinar o comportamento do outro, 
independentemente de sua própria vontade –, mas também em sua 
conotação produtiva de conhecimento, discurso e sujeitos [...] Trata-

se então, também, da capacidade transformadora dos agentes, em 
suas relações sociais de interdependência, sendo a resistência ao 
poder parte do exercício do próprio poder. 

 Assim, encerra-se este capítulo com a crença de que a informação pode 

desencadear uma capacidade transformadora dos diversos atores envolvidos na 

formulação de políticas públicas. Todavia, isso dependerá do contexto cultural, dos 

interesses dos atores e de sua capacidade cognitiva de processar e usar 

informações e das condições criadas para participação. Somente assim, a 

informação pode representar uma força constitutiva da sociedade, a qual poderá 
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impor resistência a decisões arbitrárias do Estado e de seus governos, ao mesmo 

tempo, ser propositiva na formulação de políticas públicas que realmente 

representem os desejos desta sociedade.  
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4 TEORIA DE ESTADO 

 

 Antes de o conceito de Estado ser concebido na modernidade havia outras 

formas de organização política e administrativa dos territórios desde a Grécia. 

Contudo, mudanças políticas e socioeconômicas ocorridas ao longo do tempo 

contribuíram para a conformação do Estado contemporâneo. 

Estado é compreendido como uma instituição política, social e jurídica que 

ocupa um território, em geral regido por leis e regras, e dirigido por um governo com 

soberania reconhecida, externa e internamente, para tomar decisões acerca de 

questões políticas, sociais e econômicas.  

As teorias que explicam a concepção de Estado são as mais diversas e 

controversas. Apesar de entender que toda escolha é arbitrária, como antes 

afirmado, para fins deste estudo optou-se pelas perspectivas gerencial, militar e 

econômica para explicar como os Estados foram se constituindo e, por conseguinte, 

suas administrações. A gerencial destaca o aspecto top-down do processo de 

tomada de decisão, a militar prioriza o monopólio do Estado no uso legítimo da 

força, e a econômica apresenta como a mudança do sistema feudal para o 

capitalista altera as relações sociais.   

De acordo com os objetivos deste estudo, dar-se-á ênfase ao papel das 

formas de administração escolhidas para gerenciar os recursos e serviços prestados 

pelo Estado. Assevera-se que a escolha dos tipos de administração foi 

conscientemente construída para acomodar interesses dos dirigentes e dos grupos 

políticos dominantes que, por vezes, não se coadunavam com os interesses da 

sociedade. E, ainda, que a produção, distribuição e o uso de informação também 

sofreram alterações de acordo com o modelo administrativo adotado, tecnologias e 

transformações políticas e socioculturais. 

Ainda a título de esclarecimento, as seções que apresentam o Estado como 

burocrático, gerencial e informacional fazem uso desses rótulos para enfatizar a 

forma racional administrativa adotada, resultante de escolhas políticas e ideológicas, 

em determinado período histórico. Contudo, estas formas por vezes coexistem 

simultaneamente em alguns Estados e não são mutuamente excludentes. Destaca-

se que as formas administrativas são atreladas aos objetivos políticos, ideológicos e 

econômicos dos governantes e constituídas no seio das características histórico-

culturais dos Estados.  
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4.1 MODERNIDADE E ESTADO: NOTÁVEIS METAMORFOSES 

  

Em meados do século XIV, inicia-se a transição entre o período medieval e o 

moderno. Esse período, conhecido como Renascimento, foi marcado por notáveis 

mudanças nos campos políticos, sociais, econômicos e nas artes, tais como:  

a) a razão começa a se sobrepor à explicação religiosa;  

b) a diminuição do poder da Igreja Católica Romana;  

c) o surgimento da burguesia e a migração do campo para a cidade;  

d) o crescimento de relações comerciais entre reinos / países;  

e) o capitalismo e relações de troca, lucro e acumulação de capital;  

f) a priorização do individualismo e da liberdade; e 

g) a migração da autoridade real de uma pessoa ou grupo de pessoas para 

um ente - o Estado - que exerce poder sobre um determinado espaço geográfico 

específico (ÁVILA, 2014).  

Essa migração envolveu a transposição ao Estado de duas dimensões de 

poder: auctoritas e potestas. A primeira personificada, “atemporal, vinculada a quem 

o exerce, socialmente legitimada, respaldada pela dimensão moral, já a segunda 

relacionada ao gerenciamento, à competência executiva, administrativa, portanto, 

temporal e juridicamente estabelecida” (ÁVILA, 2014, p. 37). 

 De um lado, a burguesia passa a comercializar e ganhar força apoiada por 

alguns lordes que visualizavam possibilidades econômicas com essa parceria. 

Porém, a Igreja Católica e a estrutura monárquica impediam o crescimento 

econômico, e isso ocasionava conflitos internos. Por outro lado, pensadores como 

Nicolau Maquiavel e Thomas Hobbes contribuíram com suas ideias filosóficas 

acerca da resolução de questões internas e externas ao reinado e sobre a estrutura 

e legitimidade do governo. 

 A transformação de reinados em monarquias nacionais e, posteriormente, em 

Estados, pelo menos na Europa, é decorrente de uma série de fatores que, mesmo 

incorrendo no risco de uma visão simplista, podem ser sumarizados pela 

insatisfação interna (burguesia, nobreza, igreja), bem como acordos e tratados 

assinados pelos reis como tentativa de pôr fim às lutas armadas e às guerras entre 

reinos que, em certa medida, atrapalhavam o novo formato de relações comercias e 

econômicas. Embora os tratados não tenham restaurado a paz em toda a Europa, 

eles criaram uma base para a autodeterminação do território nacional e a soberania 
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dos Estados. Por exemplo: o Tratado de Westphalia resultou no reconhecimento 

oficial de cada território como unidade autônoma (BRAMAN, 2009). Obviamente, 

essa transformação aconteceu lenta e conflituosamente. 

 Desse modo, Estados consistem em unidades territoriais independentes umas 

das outras com o direito do exercício da soberania (KING; LE GALÉS, 2012). Estado 

pode ser também definido em termos de suas características básicas, tais como: 

território, soberania, leis, legitimidade e estratificação de classes (NELSON, 2006). 

Soberania significa que existe uma autoridade política em uma comunidade que tem 

o direito incontestável de determinar as regras e regulamentos em dado território 

para governá-lo adequadamente (HELD, 1989). A legitimidade dessa soberania é 

decorrente de dois fatores: a noção de nação que implica o reconhecimento por 

parte das pessoas dos traços culturais comuns, isto é, identidade – que as une e as 

distingue de outrem proveniente de outros lugares -, e a fidelidade delas ao Estado. 

Em síntese, o Estado é resultado da soma das ideias de território, nação e 

soberania exercida sobre a organização interna em todo território nacional e 

reconhecida externamente nas relações internacionais. Consequentemente, o 

Estado estabelece regras e legislação para lidar com seus problemas políticos, 

econômicos e sociais no âmbito interno e, ao mesmo tempo, participa de um sistema 

internacional mediado por organizações e leis de caráter universal (KING; LES 

GALÉS, 2012). Isso quer dizer que os Estados estão na interseção entre a ordem 

sociopolítica doméstica e as relações internacionais, nas quais negociam e exercem 

poder para obter vantagem em relação uns aos outros (SKOCPOL, 1985). 

 Sob a justificativa da soberania, o Estado reivindica o poder coercitivo por 

meio da lei, da administração e da força militar para fazer com que todos os órgãos 

e a população reconheçam a autoridade do governo. Desse modo, é importante 

considerá-lo como um cluster de agências e departamentos com suas próprias 

regras e recursos que variam de propósito e objetivos, mas que devem se alinhar 

aos objetivos do governo central (HELD, 1989). 

 Carroll (2009) descreve o Estado por meio de três constructos: uma ideia, um 

sistema ou um país com um complexo de sentidos, práticas e materialidades. O 

Estado como ideia tornou-se um elemento discursivo e cognitivo poderoso que 

reúne diversas instituições; o Estado como sistema transformou-se num vasto 

aparato organizacional que é posto em prática com diversos graus de coerência (e 

de incoerência) a partir de suas instituições para solucionar problemas do 
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quotidiano; e o Estado como país constituiu-se por meio de materialidades, tais 

como: terra, infraestrutura e pessoas que foram sendo transformadas em novas 

formas de tecnoterritório, infraestrutura de jurisdição e biopopulação pelas agências 

de ciência e transformações tecnológicas. 

 

4.2 CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS MODERNOS SOB AS PERSPECTIVAS 

GERENCIAL, MILITAR E ECONÔMICA 

  

Poggi (2012) emprega o termo statualization5 para explicar o conjunto de 

processos e regras empregados na Europa Ocidental ao longo dos séculos XII e 

XVII. A statualization se deu por meio da adoção de regras por parte dos territórios 

para regular os comportamentos do Estado, que se referem à administração, força 

militar e relações políticas e econômicas e dos indivíduos, tais como:  

a) despersonalização como regra para os funcionários;  

b) formalização das normas;  

c) regras integradas aos processos sociais;  

d) diferenciação endereçada a distintos problemas e o emprego de recursos 

materiais e simbólicos para tal fim; e, 

e) organização exercida por uma pluralidade de sujeitos - indivíduos e 

coletividade. 

 A perspectiva gerencial teve início na Idade Medieval com as concepções e 

práticas concernentes à administração política de extensos territórios. Para isso, 

foram desenvolvidas práticas de recrutamento, treinamento e emprego de 

administradores que criaram técnicas que foram adotadas ao longo do tempo. Os 

Estados modernos adotaram essas práticas para coletar e usar recursos e prover 

serviços (especialmente judicial e policial) para as comunidades locais (POGGI, 

2012). Isso marca o início das instituições de justiça e do tesouro / arrecadação 

fiscal na Europa. Os funcionários têm um papel importante em fazer com que a 

população local aceite um quadro de regras de interesses e obrigações. Desse 

modo, os Estados usam a administração e a legislação (poder instrumental e 

                                                             
5
A palavra statualization não tem tradução para português, mas diante da forma como foi empregada 

no texto, pelo autor, depreende-se que se refere ao estabelecimento de regras que serviriam para 
regular os comportamentos do Estado e dos indivíduos. 
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estrutural), como instrumentos para submeter os indivíduos e instituições aos seus 

interesses e objetivos políticos. 

 Pela perspectiva militar houve outra prática ou regra constituída por dois 

diferentes meios do exercício da força. A primeira é relacionada à capacidade do 

Estado de garantir a segurança individual e evitar a desordem pública pelo emprego 

da polícia e do sistema judiciário. A segunda garante a soberania em relação a 

outros Estados. Ambas as forças, interna e externa, podem ser usadas como 

elementos discursivos e normativos para justificar a legitimidade do Estado tanto por 

governantes como por grupos dominantes.  

Essa perspectiva apresenta dois significantes aspectos na formação do 

Estado: a influência no sistema fiscal para garantir recursos para as polícias e forças 

armadas, e a visão política das esferas econômicas e tecnológicas. As guerras 

tiveram um papel decisivo em desenhar o mapa da Europa, portanto, os Estados 

encontraram na guerra um insubstituível instrumento para periodicamente revisitar 

seu equilíbrio (POGGI, 2012). As guerras também contribuíram para o investimento 

em desenvolvimento de tecnologias que, de outro modo, somente existiriam 

ulteriormente. Regras foram criadas para regular comportamento de indivíduos, 

corporações e de Estados como resultado do uso legítimo da força empregada. 

 A perspectiva econômica remonta aos fins da Idade Média quando 

transformações políticas, sociais e econômicas forneceram os elementos para o 

surgimento do capitalismo. Em síntese, o comerciante burguês passou a calcular 

custos e lucros das mercadorias a serem convertidos em uma determinada quantia 

monetária. Com esse processo de monetarização, o comerciante começou a almejar 

a obtenção de lucros e o acúmulo de capitais. Essa prática exigiu uma constante 

demanda pela expansão do comércio, e isso incitou a crescente classe comerciante 

burguesa a apoiar a formação de Estados Nacionais. 

Essas transformações que marcaram a passagem da Idade Média para a 

Idade Moderna incentivaram o nascimento do capitalismo mercantil e das grandes 

navegações para a descoberta e o domínio de novas áreas de exploração 

econômica por meio do processo de colonização. 

Os princípios básicos do capitalismo - acumulação de riquezas e concorrência 

- provocaram sérios rompimentos. O primeiro deles ocorre com a separação entre os 

interesses da burguesia e da nobreza, esta vista como empecilho ao 

desenvolvimento pleno do capitalismo. A burguesia requeria mais autonomia nas 
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decisões econômicas. Essa ideia foi reforçada pelos princípios da filosofia iluminista 

que defenderam uma maior autonomia das instituições políticas e redução da ação 

autoritária da realeza. Essa insatisfação desembocou nas revoluções liberais que 

ganharam espaço na Inglaterra do século XVII, onde houve uma limitação do poder 

real em favor de uma maior autonomia da economia durante o processo da 

Revolução Inglesa. 

No decorrer dos séculos XVIII e XIX, as revoluções industriais e tecnológicas 

contribuíram para imprimir um novo ritmo de progresso e integração da economia e 

do capitalismo às decisões políticas do Estado, dando nova feição a essa relação.  

Segundo, a expansão do capitalismo promoveu a separação entre os que 

detinham os meios de produção e os que eram mão de obra. Os pequenos 

produtores foram perdendo condições de competir com a produção industrial em 

larga escala e, assim, alguns passaram de proprietários a empregados nas grandes 

indústrias. O capitalismo gerou tanto uma riqueza custeada pela exploração da mão 

de obra quanto a formação de grandes monopólios industriais. No início do século 

XX, o sistema capitalista foi posto em xeque por aprofundar a distância entre as 

elites detentoras do meio de produção e a classe operária.  

A perspectiva econômica capitalista, de acordo com Karl Marx, mostra que os 

processos de produção e distribuição de riqueza e os conflitos entre empregados e 

empregadores tornaram-se um fenômeno político generalizado e de formação do 

Estado em particular (POGGI, 2012). Além disso, enfatiza a relação contratual entre 

empregados e empregadores e o retorno da concepção romana de propriedade 

(dominium), a qual estabelece o contrato como dispositivo-chave para a criação e 

transmissão de direitos sobre os meios de produção e o que é produzido.  

O Estado é o mediador dessa relação de trabalho, pois de um lado é 

requisitado pelos proprietários dos meios de produção a defender seus interesses e, 

por outro, é solicitado a defender os direitos dos trabalhadores urbanos e do campo. 

Assim, o Estado seria resultado dessa luta de classe e do modelo social, político e 

econômico decorrente dela ou provocador dela. Continuamente, a economia foi 

assumindo importante papel na formação do Estado e das regras que regulam 

comportamentos humanos e organizacionais. 

 Wallerstein (1984) afirma que os Estados criam instituições que se 

estabelecem como lugares de negociação e conflito (HELD, 1989) e se modificam 
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constantemente em forma, extensão e fronteiras por meio da ação recíproca de 

outros Estados e da sociedade. 

 O Estado conclama o uso legítimo da força para moldar o comportamento de 

suas instituições e da sociedade e, para tanto, lança mão de diferentes poderes para 

alcançar os seus objetivos: 

a) instrumental - quando faz uso da força física;  

b) estrutural - quando usa instituições, regras e formas de administração; 

c) simbólico - quando cria e propaga ideias e imagens;  

d) informacional - quando utiliza a informação para moldar comportamentos e 

determinar como e quando recursos materiais, humanos e informacionais 

são usados para alcançar os objetivos políticos. 

 

4.3 ESTADO SOB A ÉGIDE DA RACIONALIDADE E DA BUROCRACIA 

 

 A partir desta seção, o Estado será estudado sob as diversas formas 

administrativas empreendidas ao longo do tempo, tendo como pano de fundo as 

revoluções tecnológicas, sociais, políticas e econômicas que determinaram os rumos 

da administração pública. 

A Modernidade foi marcada pela ruptura dos regimes monárquico e 

absolutista e pelo desenvolvimento do Estado-nação e suas instituições 

constituintes. Este tipo de Estado é conhecido pela adoção de práticas burocráticas 

em que as origens podem remontar à Igreja Católica Romana e à organização 

militar.  

O Estado absolutista era caracterizado pela administração da riqueza de 

acordo com a vontade do soberano. O aparato do Estado era usado como uma 

extensão da propriedade do soberano. O patrimonialismo era a forma dominante nas 

relações entre Estado e sociedade. Isso contribuiu para práticas de nepotismo e 

corrupção. Contudo, o patrimonialismo tornou-se obsoleto diante da expansão do 

capitalismo, da influência da economia nas decisões políticas e da separação dos 

papéis do mercado, Estado e sociedade civil ao longo do século XIX. Todavia, nos 

países latinos americanos, as práticas do patrimonialismo e clientelismo ainda 

persistem no sistema político. 

 O Estado liberal surge como oposição ao absolutismo e foi inspirado por 

algumas ideias oriundas do movimento Iluminista. Os pensadores como Locke, 
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Montesquieu, Rousseau e Tocqueville tiveram grande influência na concepção do 

novo Estado e na oposição à autoridade dos reis e em favor do direito da cidadania. 

Naquele período, surge a ideia de uma nova relação, um novo contrato, onde o 

cidadão é membro do Estado-nação dotado de direitos e obrigações.  

 O Estado liberal criou parlamentos, editou constituições e estabeleceu leis e 

direitos civis. As ideias de Max Weber acerca da legitimação do mando por meio do 

aparato legal ganharam adeptos. A racionalidade e autoridade legal podem ser 

empregadas em qualquer instituição com características similares. Burocracia é a 

forma de organização baseada na racionalidade para adequar os meios aos 

objetivos e assegurar o máximo de eficiência no serviço público, porém, às vezes, a 

burocracia é uma organização que se pensa instituição6, como um fim em si mesmo. 

A burocracia também foi adotada como uma estratégia para impedir a 

apropriação dos meios da administração por interesses individuais. Para combater, 

pois, as práticas de patrimonialismo, clientelismo, nepotismo, oportunismo e 

corrupção, foram empregados normas, regulamentos, especialização e 

diferenciação, controle sobre a alocação e utilização de recursos por objetivos e a 

hierarquia como meio para estruturar a tomada de decisão de acordo com as 

atribuições dos cargos.  

 Porém, a literatura demonstra que a burocracia não foi empregada da mesma 

forma nos países que a adotaram. Silberman (1993) usa dois argumentos para 

explicar por que os Estados burocráticos tomam formas particulares de 

racionalização diferentes das idealizadas por Max Weber. A racionalização 

profissional é caracterizada pela alocação de habilidades, informação e regulações 

sobre os indivíduos por meio do processo de treinamento profissional. A 

organizacional é caracterizada pelo controle e supervisão organizacional, alocação 

de informação e controle sobre seu uso. Devido à ênfase no controle da informação, 

as organizações criaram setores específicos para tratar de tal finalidade. 

 Silberman (1993) analisou temas relacionados ao desenvolvimento dos 

Estados por meio de duas variáveis: sucessão política em ambientes de alta / baixa 

incerteza, e a responsabilização da liderança política que é delimitada pela natureza 

                                                             
6
Para Costa (1997), instituição é um conjunto de práticas coletivas e sociais finalizadas com suas 

normas e regras. E cada instituição tem suas formas de organização, sem as quais não poderia 
exercer suas práticas. Por exemplo: cada escola tem sua organização escolar. Embora este trabalho 
adote esta distinção, ocorrerá ainda o uso do termo “organização” no sentido de instituição em 
citações diretas e indiretas em respeito às ideias originais dos autores utilizados e que não fazem 
esse tipo de distinção conceitual em seus trabalhos. 
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da organização da qual participa (rede social / estrutura de partido). A escolha do 

tipo de racionalização é constrangida pelo contexto histórico, político e social e 

transversalmente recortada pelo poder de cada ator no processo de disputa de 

sucessão eleitoral. O estudo revelou ainda que a burocratização racional é uma 

consequência da escolha estratégica feita por aqueles que detêm o poder em 

ambientes de alta ou baixa incerteza na sucessão política.  

As explicações sobre qual tipo de burocracia foi adotada por diferentes países 

emergem de recorrentes temas que, em alguma medida, limitam ou guiam a decisão 

(SILBERMAN, 1993), tais como:  

1) falhas no sistema de coordenação recursos e conflitos;  

2) incerteza relativa à disponibilidade ou adequada alocação de recursos, 

legitimação de autoridade, custos de transação, ambiente organizacional, 

estabilidade organizacional, gestão de poder ou status;  

3) racionalidade limitada causada por indisponibilidade de informação ou pela 

capacidade de procurar a melhor solução dentre todas;  

4) internalização do processo pelo qual a burocratização ocorre. 

 O desenvolvimento em larga escala da organização burocrática racional é 

entendido como uma resposta à necessidade de administração e aos custos de 

atividades executadas sem coordenação. 

 Silberman (1993) vincula a incerteza ambiental ao período de mudança de 

liderança na qual a organização não tem regras específicas que rejam a sucessão 

da liderança ou tais regras apenas vão aparecendo de acordo com as 

circunstâncias. Diante dessas situações, a racionalidade limitada do indivíduo leva-o 

a procurar manter seu “poder e status recorrendo à utilização de regras de tomada 

de decisão que são apresentadas como objetivas, isto é, decorrentes da 

organização e não da necessidade pessoal” (SILBERMAN, 1993, p. 21). Essas 

regras pressupõem hierarquia, obediência, definição de papéis e conhecimento 

apropriado para a tomada de decisão. O conceito de expertise é visto quase como 

uma “ideologia na qual os tomadores de decisão clamam por obediência devido ao 

seu conhecimento sistemático sobre a organização e os meios para atingir os 

objetivos” (SILBERMAN, 1993, p. 21). 

 Sob a perspectiva econômica, a racionalidade limitada refere-se às formas 

como os tomadores de decisão procuram superar o alto custo de transação gerado 

pela informação imperfeita, a inabilidade de escrever contratos que abranjam todas 
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as contingências e a tendência de alguns indivíduos em usarem a malícia para 

perseguir seus próprios interesses. O estudo de Silberman (1993) sintetiza como as 

“gaiolas” da razão são criadas para justificar o emprego da racionalidade para 

organizar o mundo. 

 Em suma, embora a burocracia tenha sido entendida como uma sistemática e 

apropriada resposta para a administração do Estado, a sua adoção tem caráter 

político, ou seja, é perpassada por intenções daqueles que detêm o poder em suas 

mãos. Para Althusser (1985), o aparato ideológico do Estado é um instrumento que 

assegura os interesses da classe dominante. Esse viés da sociologia marxista 

evidencia a interdependência entre o Estado, sua administração e os objetivos dos 

governantes.  

 O papel da informação na burocracia, cujo objetivo era tornar eficiente a 

máquina pública, servia para alimentar e controlar os processos de compra de 

materiais e a sua devida distribuição, a arrecadação tributária, planejamento e uma 

tentativa de prestação de serviços ao cidadão com mais eficiência. 

 

4.4 ESTADO DO BEM-ESTAR: A RACIONALIZAÇÃO BUROCRÁTICA PARA 

CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS SOCIAIS 

  

Os países industrialmente desenvolvidos foram pressionados a tomar 

medidas para sanar os problemas ocasionados aos trabalhadores urbanos pelo 

processo de industrialização, o inchamento das cidades e a recessão econômica de 

1930. A crise econômica confirmava que a economia capitalista livre de regulação 

gerava ou aprofundava as desigualdades sociais que ameaçavam a estabilidade 

política. 

Em meados do século XX, alguns países da Europa Ocidental começaram a 

utilizar o conceito de Estado do bem-estar como elemento-chave para proteger e 

promover direitos sociais dos cidadãos. Para tal fim, o governo deveria aplicar fortes 

regras para garantir a prestação de serviços sociais e o controle sobre receitas e 

despesas. Dessa feita, substanciais esforços foram empreendidos por alguns países 

para reduzir as desigualdades socioeconômicas da distribuição da renda por meio 

de gastos em programas sociais financiados progressivamente pelo recolhimento do 

imposto de renda e da tributação (INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF THE 

SOCIAL SCIENCES, 2008). 
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Do ponto de vista da sociologia, o Estado está primeiramente envolvido com 

os cidadãos e, depois, com as relações externas. Isso justificou o crescimento do 

investimento no bem-estar social, implicando novo tipo de racionalização de 

recursos materiais, humanos e de informação para promover o bem-estar. A 

informação tornou-se ferramenta essencial para identificar as necessidades 

socioeconômicas da população e os gastos com serviços sociais. 

Ao longo do tempo, a soberania interna englobou o controle administrativo e a 

capacidade burocrática para aumentar a arrecadação de taxas, impostos e 

contribuições e prover a segurança para os cidadãos contra a desordem, o crime ou 

a prisão indevida (KING; LE GALÉS, 2012). A burocracia manteve-se importante sob 

o argumento da necessidade de racionalização dos meios para o alcance dos 

objetivos sociais. 

 Paralelamente à ampliação dos serviços assistenciais públicos nas áreas de 

habitação, renda, direitos trabalhistas, saúde, educação e previdência, o Estado do 

bem-estar começou a intervir na economia de modo a regular as atividades 

produtivas, a fim de assegurar a geração de riquezas materiais e a redução das 

desigualdades sociais.  

 Entretanto, fatores econômicos, políticos e sociais ocorridos entre 1970 e 

1980 levam direitistas e liberais a defender a ideia de uma crise de governabilidade 

provocada pelo excesso de intervenção e controle estatal sobre a economia. A 

ampliação de gastos com os serviços sociais foi usada pelos opositores ao Estado 

do bem-estar como a principal causa para a crise. As críticas não se restringiam 

apenas ao escopo do Estado, mas também à sua administração burocrática.  

O pontapé da mudança do escopo do Estado e de sua administração pode 

ser atribuído a dois países: Grã-Bretanha e Estados Unidos. Exemplificando: 

Margareth Thatcher, ao afirmar que o Estado não tinha condições econômicas para 

sustentar os diretos sociais, fez uma profunda reforma no Reino Unido que incluiu a 

mudança de escopo do Estado – de prestador para regulador de serviços –, 

iniciando pela desregulamentação do setor financeiro, flexibilização das regras 

trabalhistas e privatização das empresas estatais. Essa mudança no Reino Unido 

inspirou outros países a fazerem reformas de Estado e, por conseguinte, em sua 

administração. 

 Todavia, a crise do Estado do bem-estar não pode ser sumarizada somente 

como crise fiscal, problemas de corte de gastos públicos, eficiência e eficácia, pois 
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existiam interesses políticos, econômicos e sociais que permeavam os discursos 

contra esse sistema político. Para Costa (2006), havia outras variáveis que foram 

ignoradas para explicar a crise do Estado, tais como a incapacidade de regular a 

vida social diante de uma nova organização produtiva e de um novo padrão de 

acumulação impulsionados pelas emergentes tecnologias. 

 

4.5 ESTADO SOB A ÉGIDE DO LIBERALISMO E DA ONDA GERENCIAL 

  

 A crise financeira e ideológica atormentava o mundo ocidental a partir de 

1970, e alguns fatores compuseram barreiras econômicas e políticas para o Estado 

do bem-estar como pacto social (CLARKE; NEWMAN, 1997). Havia também outras 

mudanças em andamento provocadas pelo movimento feminista e o questionamento 

dos padrões patriarcais, igualdade entre homens e mulheres, direito de propriedade 

e de voto e tantos outros que também provocaram uma crise de valores (APPLE, 

1999). É importante entender estas crises, pois foram usadas diferentemente nos 

discursos dos que defendiam uma reconfiguração do Estado nos Estados Unidos e 

na Grã-Bretanha. 

 Nos Estados Unidos, grupos com características da direita propuseram 

superar a crise financeira e de valores com o retorno da moralidade e da ética 

baseados na tradição da família e de organizações financeiras estruturadas com 

agressiva política econômica. As críticas às falhas do Estado do bem-estar foram 

feitas principalmente pela New Right formada pela aliança entre neoliberais e 

neoconservadores, grupos minoritários e a nova classe média.  

 A New Right proclamava que o Estado do bem-estar era ineficiente e fornecia 

serviço público sem qualidade. Também espalhava um novo pensamento econômico 

que via as despesas com serviços sociais como algo que impedia a viabilidade da 

competição individual, das empresas e do próprio Estado. Esse foi o discurso usado 

para mostrar as mudanças necessárias para promover a reorganização do Estado, 

das organizações públicas e das políticas sociais (CLARKE; NEWMAN, 1997). 

 A New Right na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos apresentou vários 

motivos para a crise do Estado do bem-estar. Eles o rotularam como responsável 

pelo processo do declínio nacional, taxação excessiva, monopólio do Estado 

provedor na oferta de serviços que negava aos usuários a oportunidade de exercer o 

direito de escolha e burocratas hostis motivados pelos próprios interesses. Ainda 
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havia a crítica aos profissionais do bem-estar acusados de propensos a modismos, 

tais como: o igualitarismo, políticas de antidiscriminação, enfraquecimento da 

responsabilidade pessoal e da autoridade familiar (CLARKE; NEWMAN, 1997). 

Diante dessa crise, um novo Estado emerge bem como uma nova forma de 

administrá-lo em países como os Estados Unidos e Grã-Bretanha (APPLE, 1999). 

 Uma nova configuração de Estado toma espaço, o qual reduz a provisão de 

serviços ofertados e os repassa para atores não estatais, contribuindo para o “seu 

encolhimento” e o alargamento das responsabilidades da sociedade civil (CLARKE; 

NEWMAN, 1997). O Estado altera sua natureza de provedor para gerenciador de 

políticas. Inegavelmente, o discurso da ineficiência do setor público do Estado do 

bem-estar e o enaltecimento da competência administrativa do setor privado 

propagado pela New Right, somado a fatores econômicos, contribuíram para esta 

mudança. 

 Naquele período, a redução da despesa pública e a adoção de uma nova 

forma de governar eram elementos do mesmo discurso. Consequentemente, a 

reestruturação do setor público procurou uma nova modalidade de gestão baseada 

no modelo do setor privado. Assim, o Estado adotou valores baseados na lógica do 

mercado: eficiência (produzir mais com menos recursos) e eficácia (alcançar 

resultados). 

 A partir da nova concepção de Estado e de sua administração, algumas 

medidas foram tomadas para torná-lo mais eficiente e eficaz, tais como:  

a) redução do escopo de serviços públicos ofertados pelo Estado; 

b) separação do que estava sob a competência do Estado, do mercado e da 

sociedade civil;  

c) privatização de empresas estatais como estratégia de livrar o Estado de 

atividades de cunho comercial;  

d) contratação de serviços terceirizados e estabelecimento de parcerias 

público-privadas (CLARKE; NEWMAN, 1997).  

 Essas medidas serviram para reduzir o escopo do Estado, requerendo uma 

nova administração pública, e a New Public Management (Nova Gestão Pública - 

NGP) foi adotada por alguns países, principalmente europeus, a partir de 1970. Por 

conseguinte, profundas mudanças aconteceram em todos os setores da 

administração e de políticas sociais ao longo das décadas de 1980 e 1990, tais 

como: cidadãos transformados em clientes (MAURI, MUCCIO, 2012), políticas 



69 
 

sociais transformadas em produtos, estímulo à competição entre setores públicos, 

criação de novas formas de vigilância, avaliação e coordenação e a concepção da 

ideia “livre para administrar” ganhou espaço na administração pública (LIMA; 

GANDIN, 2012). 

 Apesar do processo de descentralização de algumas atividades do Estado, 

outras permaneceram centralizadas. A descentralização estava relacionada ao 

repasse dos serviços públicos a agências e provedores não estatais. Assim, o papel 

de avaliação foi centralizado em organismos estatais porque o governo devia 

fiscalizar os serviços prestados pelo setor privado; além disso, os resultados podem 

servir a propósitos políticos (CLARKE; NEWMAN, 1997; BALL, 1998). 

 O gerencialismo é o termo empregado para a adoção das práticas da NGP. É 

uma racionalidade e uma ideologia que fazem sentido na conveniente dispersão de 

poder entre atores estatais e não estatais na configuração de Estado que se 

desenhava à época (DAWSON; DARGIE, 1999).  

 O gerencialismo foi usado para separar responsabilidades de indivíduos e 

corporações, promover transparência dentro do complexo campo da tomada de 

decisões, eficiência em perseguir objetivos superordenados, disciplina necessária 

para alcançar a eficiência organizacional e o exercício da discricionariedade como 

prerrogativa gerencial ao invés de profissional (CLARKE; NEWMAN, 1997). 

 Na medida em que o gerencialismo era a maneira adequada para lidar com a 

dispersão de poder em diversas instâncias – de indivíduos a corporações 

comprometidas em desempenhar atividades anteriormente sob a tutela do Estado - 

se coadunou com as medidas do Estado para realizar a privatização das empresas 

estatais e a terceirização (LIMA; GANDIN, 2012; BRESSER-PEREIRA, 1998). Isso 

presumiu transparência e estabelecimento de regras e objetivos claros para todas as 

áreas do Estado. Todavia, vale ressaltar que a transparência pode ser escamoteada 

pela informação imperfeita ou pela complexidade do processo de tomada de decisão 

(CLARKE; NEWMAN, 1997), ou regras que constranjam o acesso à informação ou 

por intenções governamentais (JARDIM, 2000). 

 Além disso, o gerencialismo trouxe a ideia de que o cidadão e o ator 

governamental são entidades centrais e que seus interesses devem ser alcançados 

(CLARKE; NEWMAN, 1997). Ademais, a primeira fase do gerencialismo defende a 

redução e o controle das despesas públicas, afetando diretamente a forma como o 

setor público oferece seus serviços. Por exemplo: o setor da educação é mensurado 
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por métodos que privilegiam o quantitativo de professores, estudantes formados e 

despesas em detrimento dos aspectos qualitativos da educação (CASTRO, 2008). 

 O discurso da eficiência foi crítico na proposta do gerencialismo puro 

(ABRUCIO, 2006). Na reconstrução do Estado, destaca-se a incapacidade do 

Estado do bem-estar em formar países competitivos no cenário mundial – 

argumento usado especialmente na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Essa 

crítica reforçou a ideia de que este “velho” Estado foi ineficiente (LIMA; GANDIN, 

2012). Questões políticas e sociais, frutos das lutas em torno da distribuição 

desigual de recursos materiais, simbólicos e de poder, foram transformadas em 

questões técnicas resultantes da eficiência e ineficiência da administração de tais 

recursos (SILVA, 1995). 

 O mito da eficiência permeia todo o discurso concernente às atividades do 

Estado. Instituições internacionais, como a Organização para o Desenvolvimento e 

Cooperação Econômica (OECD) e o Banco Mundial, estabeleceram metas para as 

políticas sociais e os seus gastos, o que de certa forma contribuiu para pressionar os 

países a adotarem a lógica da administração do setor privado para a gestão das 

políticas sociais. Existe a suposição de que o atendimento a essas metas demonstre 

a eficiência dos países e a sua habilidade em ser competitivo no cenário mundial 

(ARNDT; OMAN, 2006). 

 O estabelecimento dessas metas requer esforços dos países em adotar o 

modelo gerencial que alcance os objetivos sociais e econômicos e fale a mesma 

língua das organizações internacionais, isto é, com foco em resultados (eficácia), 

maior produtividade (eficiência), avaliação (indicadores de desempenho e 

resultados) (ARNDT; OMAN, 2006), gestão descentralizada e a criação de 

ambientes competitivos dentro das instituições públicas (BALL, 2004).  

 Em última análise, uma nova forma de governança é requerida pelo Estado 

gerencial que prioriza a avaliação dos resultados (MAURI; MUCCIO, 2012; 

DAWSON; DARGIE, 1999), e, mais recente, falam sobre um novo valor público de 

governança (BRYSON; CROSBY; BLOOMBERG, 2014). 

 Apesar de as instituições internacionais não determinarem as políticas para 

os países, eles exercem forte influência. Esse fenômeno é conhecido como 

glocalization, isto é, a “acomodação de tendências globais em histórias locais que 

produz políticas híbridas e diversidade política” (BALL, 2004, p. 1115). A relação 
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entre instituições internacionais e autoridades locais fortalece a complexidade da 

reestruturação do Estado (LIMA; GANDIN, 2012). 

 Os Estados que estabelecem metas sob a influência de instituições 

internacionais pretendem estimular a competição interna e externa. Esse aspecto 

está diretamente relacionado ao campo econômico (ARNDT; OMAN, 2006), o qual 

se relaciona com o Estado gerencial em termos de redução de gastos das políticas 

sociais e a nova forma de accountability (FATEMI, BEHMANESH, 2012; DAWSON; 

DARGIE, 1999). 

 Todavia, como as políticas sociais são tarefas do Estado – mesmo que 

tenham sido repassadas a outras entidades –, o Estado continua responsável por 

avaliá-las. Isso deve ser economicamente viável, considerando que o capital e o 

mercado fazem parte desta nova configuração. Políticas sociais anteriormente 

ofertadas ao cidadão no Estado do bem-estar agora são oferecidas ao cliente no 

Estado gerencial. Essa mudança usa como base a definição liberal de cidadão como 

clientes que recebem os serviços públicos (ABERBACH; CHRISTENSEN, 2005) e 

evidencia a visão do “cidadão como um conjunto de direitos individuais em vez de 

obrigações recíprocas entre membros de uma comunidade ou nação” (MAURI; 

MUCCIO, 2012, p. 48). 

 Críticas ao gerencialismo puro levaram-no a acomodar diferentes correntes 

ideológicas não excludentes necessariamente, como, por exemplo, a incluir a 

avaliação de desempenho dos serviços prestados aos cidadãos, compreendidos 

como clientes/consumidores de serviços públicos, conhecida como a fase 

consumerism, que, posteriormente, sofreu alteração ao ser contestada a noção de 

cidadão como cliente e deu início à construção da esfera pública baseada nos 

princípios republicanos, nomeada de public service orientation (ABRUCIO, 2006). 

Vale ressaltar que as crises do Estado não podem ser restringidas a alguns 

aspectos, pois elas são resultados da construção humana e de decisões arbitrárias. 

A realidade é uma rede complexa de laços, pessoas, instituições e seus interesses. 

Deste modo, alguns grupos escolhem quais aspectos são relevantes de acordo com 

seus interesses e com a conjuntura sociopolítica e econômica. Entretanto, as 

consequências são distribuídas a todos. 

A adoção do gerencialismo não eliminou a burocracia, pelo contrário, a 

formulação de normas e regras para reger a prestação do serviço público continuou 

vigorando. A grande diferença reside no fato de que enquanto a burocracia enfatiza 
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o processo, o gerencialismo enfatiza os resultados. O epítome disso é que nos 

países que iniciaram o gerencialismo ainda existe certo grau de burocracia 

imprescindível ao serviço público. Assim, este estudo adota o termo Estado 

burocrático-gerencial.  

Destarte, o papel da informação muda radicalmente no Estado burocrático-

gerencial, pois o forte monitoramento dos resultados só é possível mediante uma 

gestão da informação integrada, transversal e conduzida por uma política que 

explicite as normas que regulam as práticas, os atores e as suas responsabilidades 

nos processos de produção, distribuição, acesso e uso. 

No contexto do gerencialismo, antigas práticas foram revistas e atualizadas, 

tais como: governabilidade, governança e accountability. No Estado democrático e 

com a administração burocrático-gerencial, a distribuição de responsabilidades e a 

responsabilização dos governantes, burocratas e atores não estatais por seus atos 

foram sendo adaptadas para dar conta de uma nova accountability. Mecanismos de 

participação social também foram inclusos no gerencialismo mediante pressões de 

diversos grupos, embora, alguns exemplos demonstrem que a participação social 

ainda é pontual e restrita a algum momento específico do ciclo de políticas públicas. 

Na América Latina, o gerencialismo implantando difere dos demais países 

europeus e dos Estados Unidos devido às particularidades da formação histórica, 

política e socioeconômica. Algumas práticas comuns aos países latinos ainda 

retardam o desenvolvimento pleno de princípios republicanos. Por exemplo, ainda 

há no contexto latino-americano a privatização do poder público, clientelismo, 

desrespeito aos direitos humanos, lentidão da justiça para condenar casos de 

corrupção, interferência política na escolha dos juízes dos supremos tribunais e 

mesmo nas atribuições desses magistrados, e a não resolução de problemas 

básicos como saneamento saúde, educação e segurança (CLAD, 2006). 

Estas práticas impedem ou no mínimo restringem a participação social mais 

incisiva na tomada de decisão que envolve as questões públicas. Contudo, o Centro 

Latinoamericano de Administración para El Desarollo (CLAD) afirma que os 

mecanismos de responsabilização7 clássicos e gerenciais da NGP podem contribuir 

para a governabilidade, governança e a participação social sob o regime 

                                                             
7Responsabilização é o termo utilizado pela língua portuguesa para accountability. 
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democrático que garanta a soberania popular e o controle sobre a ação dos 

governantes. 

Diferentes formas de responsabilização foram postas em prática nos países 

que adotaram o gerencialismo. Às clássicas formas de controle vinculadas à lógica 

da burocracia, tais como procedimentos judiciais, auditorias das contas públicas e de 

controle político realizado pelos parlamentares foram acrescentadas três novas pelo 

gerencialismo: lógica dos resultados, competição administrada e controle social8 

(CLAD, 2006; ABRUCIO, 2006). 

Os limites e as dificuldades das formas de responsabilização podem ser 

examinados de acordo com a forma predominante de controle, como e quem as 

realiza (Quadro 3). O quadro abaixo demonstra que os mecanismos inseridos pela 

lógica do gerencialismo permitem que mais atores possam exercer diferentes formas 

de controle. 

Quadro 3 – Formas de controle e controladores 

Formas de 

controle 

 

Controladores 

Controle 

Parlamentar 

Controle de 

procedimentos 

Controle 

social 

Controle 

de 

resultados 

Competição 

administrada 

Políticos X   2*  

Burocratas  X  1* 2* 

Sociedade   X 2* 2* 

Concorrência     1* 

Fonte: CLAD (2006, p. 34)
9
. 

Nota:1* equivale ao agente ou mecanismo controlador mais importante e o número 2*, aos secundários. 

Embora a tarefa de instituir essas novas formas de responsabilização seja 

essencial para a (re)construção da governabilidade democrática na América Latina, 

sua efetivação é difícil. Para tanto, é imprescindível a produção e transmissão 

regular de informações acerca das políticas públicas, as quais tornem possíveis a 

fiscalização e a participação da sociedade. A América Latina ainda necessita criar 

mecanismos de aferição das condições dos órgãos de informação e da 

profissionalização dos seus funcionários, bem como incentivar e verificar reformas 

de modernização dessa área (CLAD, 2006). 

                                                             
8
 Esta última aconteceu compulsoriamente devido à demanda da população por mais participação. 

9
As responsabilizações pela introdução da lógica de resultados e pela competição administrada têm 

mais de um agente ou mecanismo controlador. Nesse sentido, a numeração serve para classificar a 
importância de cada um dos “controladores”: o número 1 equivale ao agente ou mecanismo 
controlador mais importante e o número 2, aos secundários. 
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 Vale ressaltar que somente a informação não é suficiente para impulsionar 

mudanças políticas e socioeconômicas, mas outras variáveis se fazem necessárias, 

tais como a disponibilização de mecanismos institucionais de controle e o 

desenvolvimento da capacidade de participação e avaliação da população.  

 

3.6 ESTADO INFORMACIONAL 

  

 O Estado metamorfoseou-se diante das mudanças econômicas, políticas, 

sociais e tecnológicas e tem reafirmado sua força por meio de três aspectos. 

Primeiro, o governo aprendeu a lidar com os mesmos tipos de poder informacional 

que as corporações, e os atores não estatais usam esses tipos de poder com 

sucesso para superar as entidades geopolíticas; segundo, os Estados estão 

elaborando técnicas para estender o uso de entidades do setor privado como 

agentes reguladores; terceiro, os Estados estão se entrelaçando com múltiplos 

atores governamentais e não estatais (BRAMAN, 2009). 

 Essas mudanças caracterizam a transformação do Estado burocrático do 

bem-estar para o Estado informacional, no qual a informação ocupa centralidade nas 

relações sociais e políticas, segundo Braman (2009). Esta autora estuda as 

maneiras pelas quais os governos estão deliberada, explícita e consistentemente 

usando a política de informação para exercer poder, explorando não só temas 

tradicionais como direitos de propriedade intelectual e privacidade, mas também 

áreas em que a política é altamente eficaz, mas pouco compreendida.  

 Para Kerr Pinheiro (2012, p. 63), o Estado informacional “nasce da 

transformação de uma economia “globalizada” e utiliza as capacidades tecnológicas 

informacionais anteriormente inexistentes, num hibridismo de responsabilidades dos 

setores público e privado”. De fato, a informação sempre foi um importante recurso 

em qualquer tempo e espaço desde que o ser humano começou a se comunicar; 

entretanto, seu papel tem mudado ao longo do tempo dependendo dos contextos 

socioeconômico, político e tecnológico.  

 Na idade medieval, o fluxo de informação foi constrangido por obstáculos 

físicos impostos por falta de tecnologia adequada e/ou por normas ditadas pela 

Igreja Católica e reis que reconheciam o valor da informação e o quanto ela se 

tornaria perigosa em mãos que soubessem usá-la para alterar o status quo.  
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 Na modernidade, a evolução do conhecimento científico e tecnológico tem 

levado a democracia, a reivindicação de direitos e a comunicação a caminhos sem 

retorno. O século XX aperfeiçoa esse processo por meio de invenções, tais como o 

computador, internet e o desenvolvimento de sofisticadas técnicas de coleta, 

disseminação e uso da informação para diferentes propósitos políticos e gerenciais. 

O século XXI assiste à criação de redes sociais mediadas pela tecnologia para fins 

de comunicação e organização social. 

 Para Brito (2015, p. 387), é inconcebível para uma parcela expressiva das 

sociedades, a realização da vida “sem a interface e a mediação das redes digitais. 

Conforme observado, o panspectron se constrói justamente a partir da imensa gama 

de atividades que acontecem em rede.” O crescimento do panspectron de poder 

informacional é proporcional ao alcance do Estado informacional sobre a vida dos 

indivíduos. 

 Alguns Estados cientes disso tornaram-se virtuais quando substituíram terra – 

capital fixo – por tecnologia, informação e conhecimentos, nomeados como capital 

móvel ou intangível (ROSENCRANCE, 1996). Assim, alguns agem como “cabeça” e 

outros como “corpos”.  Isso significa que o primeiro mudou a cadeia de produção 

para priorizar serviços de alto valor, enquanto os últimos permanecem enfatizando a 

produção de matéria-prima. 

 Em resumo, os Estados têm seguido a tendência econômica relacionada ao 

enxugamento de responsabilidade na qual eles realocam suas atividades produtivas 

ao redor do mundo. Isso muda as relações entre governos e seus ambientes interno 

e externo. Na medida em que os Estados se tornam uma entidade negociadora tanto 

para as relações exteriores quanto para o ambiente interno, eles empregam diversas 

estratégias para lidar com ambos. Acordos, normas e instituições florescem para 

lidar com o contexto internacional, enquanto que leis, educação e treinamento são 

usados no ambiente interno. 

 Higgs (2001), em seu estudo sobre o Estado informacional na Inglaterra, 

mostra que o processo de coleta de informação acontece desde a sociedade inglesa 

pré-moderna, e a sua origem vincula-se às ameaças internas e não à 

industrialização como pensam alguns sociólogos. A incipiente coleta de informação 

começou com a igreja e políticos locais para fins fiscais ou para dar suporte a 

guerras. Uma dispersa política orgânica caracterizou o Estado pré-moderno na 

Inglaterra devido a dois fatores: a lacuna de poder e recursos do monarca e a 
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ascensão das elites locais e a sua solicitação da governança do reino. Esses fatos 

revelam a falta de preocupação ou de condições para coletar informação de 

interesse do governo central.  

 O processo pré-moderno de coleta de informação foi assistemático e 

improvisado incluindo processos orais das cortes. Após 1870, o uso central de coleta 

de informação serviu para facilitar a autoajuda individual, assegurar a accountability 

local e a repressão de contravenções, mas, principalmente, para policiar as relações 

econômicas e sociais e lidar com ameaças ao Estado. O uso dos dados estatísticos 

para a política foi estreitamente limitado. 

 O moderno Estado da Inglaterra alterou o processo de coletar informações 

devido às mudanças sociais e tecnológicas. A coleta de informação começou a se 

transformar num processo sistemático e envolver diversos atores para alcançar 

objetivos políticos (HIGGS, 2001). O período de vigilância do governo central foi 

vinculado à provisão de benefícios do bem-estar, tributação e ao aumento do 

interesse em manipular características da população.  

Para resumir, o incipiente processo de coleta de informação foi um rudimentar 

meio para informar ao Estado sobre ameaças e tornou-se uma ferramenta para 

auxiliar o processo central de tomada de decisão. No começo, foi um processo 

assistemático devido a objetivos nebulosos e insuficientes ferramentas e, 

posteriormente, foi avançando em direção a um controle sistemático e rigoroso da 

informação sobre os indivíduos por meio de diversas agências para registrar 

nascimento, casamento, mortes, licença de motorista, renda, dados de produção e 

lucro das corporações. A política de tomada de decisão é intensamente baseada na 

coleta, processo e uso de informação relacionada aos diferentes interesses dos 

atores governamentais e não estatais. 

Os Estados assistiram ao crescimento da industrialização, da globalização e 

da internacionalização da economia doméstica no século XX. Essas mudanças 

socioeconômicas e políticas requereram regras transparentes e rigorosas. As 

agências nacionais foram criadas pelo Estado central para registrar, coletar e 

disseminar dados que ajudam aos políticos e aos seus objetivos. Instituições 

internacionais e regras foram criadas para ajudar os Estados a negociar entre eles. 

Ambas as agências e instituições exercem impacto no ambiente doméstico e 

internacional.  
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Então, o uso intenso de registro de informação explícito em constituições, leis, 

regras, normas e tratados internacionais tem se tornado uma chave para mediar a 

relação entre os países e entre a sociedade e o Estado. Por conseguinte, a política 

de informação tornou-se peça-chave para o exercício de poder. 

 A redefinição do Estado como informacional que controla a informação e os 

seus fluxos em uma nova e particular forma de poder implica analisar como essas 

mudanças influenciam a construção de políticas de informação. A prioridade quando 

se constroem políticas que suportam essa nova forma de Estado aponta em “direção 

ao discurso da transparência, embora reflita estruturas de autoridade na posse do 

conhecimento e questões confidenciais compulsórias como segurança nacional” 

(KERR PINHEIRO, 2012, p. 62). 

 Segundo Brito (2015), o Estado informacional se caracteriza por implementar 

políticas de informação, atuando de maneira a determinar o tipo de acesso ao 

conhecimento que cada país ou setor poderá ter. Este autor afirma que a poucos é 

dado perceber que as políticas existem devido à falta de transparência para os 

distintos atores sociais. “A questão fundamental dessa opacidade seria a de que 

grande parte das nações não conseguiu transformar o Estado em informacional de 

fato” (BRITO, 2015, p. 386). Os Estados Unidos são um dos países que há muito 

reconhece a política de informação como uma estratégia para exercer hegemonia na 

esfera informacional em relação a outros Estados. 

A ausência ou a fragmentação de políticas de informação provoca resultados 

adversos: primeiramente, coloca a maior parte das “sociedades à mercê daqueles 

que realmente possuem e ditam a política” e segundo, cria a “danosa percepção, na 

maior parte dos cidadãos, do quão não regulado e relativamente anárquico é o 

ambiente digital” (BRITO, 2015, p. 388). 

Ainda utilizando os Estados Unidos como exemplo de Estado informacional, 

Brito (2015) demonstra que eles detêm a primazia tecno-informacional derivada do 

esforço científico despendido em função da vitória militar. A hegemonia norte-

americana é fundada no uso tanto do hard quanto do soft power.  

Assim, a elaboração e a disseminação de constructos, tais como sociedade 

da informação e do conhecimento, e todo o simbolismo que envolve sua adoção por 

parte de outros Estados – fazer parte um grupo de Estados modernos e competitivos 

– se configuram como uma estratégia de exercício dos poderes informacional e 

simbólico. A criação e expansão da internet, embora aparentemente fragmentada e 
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desordenada, foi estrategicamente expandida por meio de rede físico-lógica, 

configurando a instrumentalização tecnológica proposital (BRITO, 2015). 

Quanto à forma aparentemente desordenada do avanço tecnológico, Ávila 

(2014) e Brito (2015) dizem que embora a ideia de desterritorialização esteja vigente 

nos discursos governamentais e científicos, ressaltam que as situações da vida 

contemporânea permanecem territoriais; por exemplo, as empresas de TICs estão 

sediadas em territórios nacionais e seguem suas legislações. A maioria das 

corporações tecnológicas, por sua vez, está sediada em um restrito de grupo de 

Estados.  

A política de informação é uma das mais antigas formas de governança que 

sofrem constantes mudanças devido às sucessivas metamorfoses do Estado (KERR 

PINHEIRO, 2012). No entanto, as políticas de informação podem ser ameaçadas 

pela dispersão das ações de informação em diversas agências sem o controle e o 

estabelecimento de diretrizes do governo central. No cenário atual, mesmo em 

países em desenvolvimento, a dispersão de informação cresce diante de iniciativas 

isoladas expressas em ações de vários ministérios e agências profissionais 

vinculadas aos serviços federais de informação. O Brasil é um exemplo de 

fragmentação de ações e políticas de informação (SILVA, 2009). 

O Estado informacional é um lócus de conteúdo e inteligência que constrói 

uma identidade agregada e não apenas reproduz técnicas e tecnologias 

globalizadas, isto é, ele é capaz de desenvolver mecanismos de coesão. A 

existência de bases de dados, provedores e múltiplos sistemas de informação sem 

princípios diretivos significa um problema para o Estado informacional no qual surge 

a necessidade de integrar sinergicamente diversas ações dispersas de informação 

nas instituições governamentais (KERR PINHEIRO, 2012). Esse fato pressiona para 

juntar os diferentes nós dessa rede. 

Construir políticas para questões intangíveis como a informação é um 

reconhecido problema para Estados, e questões referentes à identidade das 

políticas de informação ainda persistem. Temas tradicionais continuam a emergir 

como a ausência da vontade política para guiar as ações de informação, a falta de 

estruturas poderosas para conectar os setores técnico-científicos e de inteligência e 

o desaparecimento ou enfraquecimento de agências que lidam com o processo de 

coordenação de ações de informação dos diversos ministérios (SILVA; GARCIA, 

2014).  
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O Estado informacional precisa de informação que auxilie a condução da 

política e, simultaneamente, de políticas que conduzam o discurso da informação. 

Ações de inteligência tornam-se instáveis sem uma política de longo prazo (BRITO, 

2015) e participação social, e a sua institucionalização só acontece dentro do 

espaço governamental (KERR PINHEIRO, 2012). Mesmo assim, a informação como 

recurso intangível dificulta a determinação do escopo, da cobertura, dos atores e de 

sua alocação na estrutura governamental. Dessa forma, é imprescindível entender o 

contexto, envolvimento dos atores, práticas sociais e ambiente informacional, para 

quem e por quem as políticas estão sendo criadas. 

O controle informacional não deve brigar ou ameaçar os cidadãos, mas sim 

filtrar informação relevante e desenvolver inteligência verdadeira. Somente assim, o 

sistema de informação governamental ganha confiança e cria identidade com a 

sociedade. A construção de políticas de informação e de inteligência que suportem 

esse novo formato de Estado deve começar a partir do chefe do executivo num 

alinhamento tático e operacional coerente a ser implementado por instituições 

reportadas diretamente a ele (KERR PINHEIRO, 2012). 

Atualmente, a tecnologia da informação está profundamente imersa e 

ramificada na vida social, tanto que é possível falar em termos de sociedade de 

informação dentro da qual as relações sociais são mediadas pela informação 

(BRASIL, 1999, 2002), sociedade do conhecimento como meio de dominação como 

de emancipação (CARVALHO; KANISKI, 2000), e inclusão digital como parte do 

exercício de cidadania (SILVEIRA, 2003). Acrescentem-se, ainda, os impactos das 

bases de dados na ciência e tecnologia na produção de conhecimento (SILVA, 

2005) e a diferença entre sociedade da informação e do conhecimento 

(DZIEKANIAK; ROVER, 2011). Esses estudos descrevem como a infraestrutura 

global de informação influencia as relações sociais em ambientes domésticos e 

internacionais, e como a tecnologia muda a sociedade e vice-versa. 

Além disso, é possível encontrar estudos sobre biopoder e biopolítica por 

meio de geoprocessamento e a sua influência nas políticas públicas locais 

(STASSUN, 2009; STASSUN; PRADO FILHO, 2012); a exemplo de governo 

eletrônico e e-governança, como fator estimulador da democracia, que envolvem 

práticas políticas participativas e informacionais (JARDIM, 2000); além da 

ciberdemocracia, isto é, acesso à informação governamental e interação entre 

Estado e sociedade civil por meios eletrônicos (FREIRE; SALES, 2010). Já Almeida 
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(2007) estuda a infocracia e as assimetrias informacionais destacando suas causas 

e consequências. 

Esses termos são tão múltiplos e divergentes quanto são os seus conceitos, 

entretanto revelam uma profunda mudança social, política e econômica provocada 

pelo uso intensivo de informação tanto pelo Estado quanto pela sociedade. A política 

de informação deve prestar atenção a esta nova configuração cultural e não apenas 

ao determinismo econômico.  

A política de informação deve dar conta de outro problema contemporâneo 

relativo à desigualdade de acesso à informação. Por um lado, o Estado detém mais 

informação sobre o cidadão do que este sobre o primeiro. Por outro lado, o grande 

volume de produção de dados e informação pode ser usado para confundir, distorcer 

ou impedir que se obtenha informação adequada ao mesclar dado útil com ruído, 

tendo como resultado grupos ou indivíduos em posições-chaves, “vítimas de 

orquestrações de agências de inteligência, sem que se deem conta disso” (BRITO, 

2015, p. 388). Essas constatações levam a pensar em como pode ocorrer o controle 

sobre as ações dos governantes sem acesso à informação disponível em diferentes 

meios ou como criar filtros para identificar o que é realmente relevante. 

Enfim, as mutações pelas quais os Estados passaram e as suas respectivas 

formas de administração contribuíram para que a informação tomasse o papel 

estratégico atual, pois se encontra na base das mudanças materiais e simbólicas de 

tais metamorfoses. Ressalte-se, contudo, que não houve homogeneização nesse 

processo, porque os países dos cinco continentes se encontram em diferentes 

pontos da linha de desenvolvimento humano e crescimento econômico.  

Há países que fazem parte do bloco dos desenvolvidos que estão num 

estágio considerado de Estado informacional. Outros, rotulados de em 

desenvolvimento, estão numa mescla de burocracia com gerencialismo e práticas de 

clientelismo e patrimonialismo. Eventualmente, esses últimos adotam algumas 

medidas relativas ao incremento do segmento informação – científica, tecnológica, 

governamental – como estratégia de ingressar no bloco dos desenvolvidos. 

Além disso, o sistema capitalista implantado nos países ditos em 

desenvolvimento foi também periférico e insuficiente para alterar as condições de 

pobreza e desigualdade social. Ao contrário: em alguns, essas condições foram 

reforçadas. Os países latino-americanos e, em especial, o Brasil são exemplos de 

como o modo de produção capitalista foi insuficiente para mudar as bases 
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econômicas e políticas dominantes, bem como suas práticas de clientelismo, 

patrimonialismo, mandonismo e autoritarismo. Nesses países, a transição de um 

Estado burocrático-gerencial para um Estado informacional está longe de ocorrer. 

Por outro lado, os princípios republicanos e democráticos também não estão 

plenamente apropriados pelas sociedades dos países latino-americanos. O papel 

que cabe a cada um na construção de democracias ainda carece de 

amadurecimento por parte do Estado, da classe política e da própria sociedade. O 

capítulo sobre formação do Estado brasileiro concorre para o entendimento dos 

fatores que contribuíram para o modo de produção capitalista implantado e dos 

impedimentos ao exercício da cidadania, descortinando a mudança do papel da 

informação nesse cenário. 

Em síntese, o Estado é um aparato burocrático com características que lhe 

permitem produzir a ordem e realizar o poder social. “Assim sendo, por mais que ele 

se transforme, existem ainda questões que cabem diretamente a ele” (ÁVILA, 2014, 

p. 46). Desse modo, é válida e enriquecedora a reflexão acerca de como o Estado 

usa suas capacidades econômica, militar e política combinadas a mecanismos de 

ação direcionados por estratégias distintas que permitem que o Estado utilize seu 

poder – instrumental, estrutural, simbólico e informacional – para alcançar objetivos 

sociais e democráticos. 

  



82 
 

5 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: A ONDA DO GERENCIALISMO 

 

 Cada Estado escolhe a sua própria administração de acordo com o seu 

regime político e sistema governamental. Esta escolha depende do governante e/ou 

grupos que estão no comando do Estado e é circunscrita por fatores políticos, 

econômicos, sociais e culturais que condicionam, em certa medida, a forma de 

submeter o aparato do Estado a uma determinada ideologia e política.  

A administração pública refere-se aos propósitos do Estado, o qual determina 

a prestação de serviços e produtos para a sociedade (SCHELDER; PROELLER, 

2010). Administração pública não é a-histórica ou apolítica, mas está incorporada 

aos ambientes políticos, sociais e econômicos do Estado. Silberman (1993) expõe 

que cada tomada de decisão realizada por governante é intencional e, por 

conseguinte, a escolha do tipo de administração não é desprovida de intenção. 

A administração pública relaciona-se tanto com a implantação da decisão 

pública quanto com a sua posição no contexto de tomada de decisão. A 

administração municia os políticos com informação sobre a implantação de ações e 

seus respectivos resultados, o que gera a suposta crença de que a administração 

tenha uma substancial vantagem informacional com relação aos demais atores 

(SCHELDER; PROELLER, 2010). 

As mudanças na administração pública são resultantes de transformações 

sociopolíticas, da economia de mercado, das relações internacionais do trabalho, da 

individualização da sociedade e das tecnologias da informação que, por seu turno, 

alteraram radicalmente a forma como a sociedade, governos e mercado se 

relacionam ao longo do século XX.  

O ambiente político-econômico sofreu uma reviravolta devido às crises 

política, econômica e fiscal em meados da década de 1970, na qual políticos e 

cidadãos tornaram-se conscientes dos déficits e limites do Estado e de sua 

administração. Por um lado, o antagonismo entre Estado do bem-estar e 

neoliberalismo tomou espaço no discurso sobre o papel do Estado e sua eficiência 

para agir. Por outro, o mercado dirigido pela globalização, liberalização e 

impulsionado pelas alterações oriundas das tecnologias da informação pressionava 

o Estado a reformar-se e atender à nova ordem.  

Contudo, Costa (2006) chama atenção para outra perspectiva sobre a crise 

do Estado que decorreu também da incapacidade de regular a vida social diante do 
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surgimento de novas tecnologias e, consequentemente, de uma nova organização 

produtiva e padrão de acumulação. Trata-se de uma crise que expõe as relações 

entre economia e sociedade por meio das relações de trabalho que, por 

conseguinte, influenciam as instituições encarregadas de promover a solidariedade 

social e que esgota a cidadania e identidades coletivas e individuais. 

No bojo das críticas ao Estado também foi propagado o discurso em que a 

administração pública burocrática era ineficiente e engessada pelo apego às normas 

e, por outro lado, um enaltecimento da capacidade gerencial praticada pelas 

empresas. Esta última considerada mais eficiente, eficaz e responsiva às 

expectativas dos clientes. A informação e as suas tecnologias tornaram-se 

elementos estratégicos e também requisitavam estruturas mais flexíveis das 

instituições públicas para apoiar os seus processos de criação, processo, 

distribuição e uso. 

A Nova Gestão Pública (NGP) foi um conceito desenvolvido para atender a 

um Estado que se metamorfoseava guiado pelas ideias liberais e neoliberais 

presentes em alguns países anglo-saxônicos, inicialmente a Grã-Bretanha e os 

Estados Unidos. Sem qualquer coincidência, a NGP começou a ser empregada 

quando os Estados sofreram a influência da economia no mundo político e como 

resposta à pretensa ineficiência da administração pública do Estado do bem-estar.  

Os principais elementos norteadores da NGP são a descentralização dos 

serviços públicos, enxugamento da máquina pública, terceirização, gestão por 

resultados, contratos por desempenho, monitoramento, sistemas de comunicação e 

competitividade. Isso significa a substituição do Estado burocrático (centralização, 

planejamento e auditoria), pelo Estado gerencial baseado nas premissas 

administrativas do mercado para guiar a oferta de serviços públicos, tais como: a 

descentralização, orientação a resultados, competitividade e valorização do cliente. 

 Hood (1991) afirmou que a NGP foi uma notável tendência internacional na 

administração pública durante a década de 1980, a qual se vincula a quatro direções 

administrativas que a antecederam em décadas anteriores: 

I. Tentativa de reduzir ou reverter o crescimento dos gastos públicos e de 

pessoal; 

II. Mudar em direção à privatização ou quase privatização das instituições 

centrais do governo com renovada ênfase na prestação de serviços 

subsidiados; 



84 
 

III. O desenvolvimento da automação, particularmente a tecnologia da 

informação na produção e distribuição de serviços públicos; e 

IV. O desenvolvimento de uma agenda mais internacional com foco em questões 

gerais de gestão pública, design de política, estilos de decisão e cooperação 

intergovernamental. 

Hood (1991) descreve sete doutrinas que compõem a NGP: a) gestão 

profissional do setor público; b) normas explícitas e medidas de desempenho; c) 

ênfase no controle de resultados; d) desagregação de unidades do setor público; e) 

incentivo à competição no setor público; f) ênfase nos estilos de gestão; e g) ênfase 

na disciplina e parcimônia no uso de recursos (Quadro 4). 

Quadro 4 - Componentes doutrinários da Nova Gestão Pública 

N. Doutrina Significado Justificativa 

1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 

Gestão profissional e 
proativa (hands on) no setor 
público 
 
 
Padrões e medidas de 
performance explícitos 
 
 
 
 
 
Grande ênfase no controle 
de resultados 
 
 
 
 
Mudar para a desagregação 
das unidades no setor 
público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deslocar o setor público 

para a grande concorrência 

 
Ênfase nas práticas de 
gestão adotadas no setor 
privado  
 
 

Controle ativo, visível e 
discricionário das organizações 
pelas pessoas que estão no 
topo, ‘liberdade para gerir'. 
 
Definição de objetivos, metas, 
indicadores de sucesso, 
preferencialmente quantitativos, 
especialmente para serviços 
profissionais (Day and Klein, 
1987; Carter,  1989) 
 
Alocação de recursos e 
recompensas atrelados ao 
desempenho medido; 
descentralização da burocracia 
na gestão de pessoas. 
 
Romper com as antigas 
unidades ‘monolíticas’, 
transformando sistemas de 
gestão uniformizados em 
unidades corporificadas em 
torno dos produtos, operando 
com orçamentos on-line 
descentralizados e lidando uns 
com os outros com base em 
princípios do livre comércio. 
 
Mover-se para contratos a 

termo e concursos 

/concorrências públicos(as) 

Afastar-se do estilo militar ‘ética 
do serviço público’, para uma 
maior flexibilidade na 
contratação e nas 
recompensas; e para uma 

A responsabilização exige a 
atribuição 
clara de responsabilidade para a 
ação, e não difusão do poder. 
 
A responsabilização exige 
definição clara de objetivos; 
eficiência requer ‘olhar firme’ para 
objetivos. 
 
 
 
Necessidade de enfatizar 
resultados em vez de 
procedimentos. 
 
 
 
Necessidade de criar unidades 
‘manejáveis’, de separar os 
interesses de provisão e de 
produção, de ganhar vantagem 
com a eficiência advinda do uso 
do regime de contrato ou de 
franquia tanto dentro como fora do 
setor público. 
 
 
 
Rivalidade como chave para 

reduzir custos e melhorar padrões.  

 
Necessidade de usar no setor 
público ferramentas de gestão 
‘comprovadas’ pelo setor privado.  
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7 

 
 
 
Ênfase em uma maior 
disciplina e parcimônia no 
uso de recursos 
 

 

maior utilização de técnicas de 
RP (relações públicas). 
 
Reduzir custos diretos, elevar a 
disciplina no trabalho, resistir às 
demandas sindicais, limitar o 
'custo de conformidade’ para as 
empresas.  

 
 
 
Necessidade de examinar as 
demandas por recursos do setor 
público e ‘fazer mais com menos’.  

Fonte: Hood (1991, p. 4). 

 A NGP decorreu da combinação de duas correntes. De um lado, o novo 

movimento econômico de globalização que ajudou a produzir um conjunto de 

reformas de doutrinas administrativas a partir das ideias de contestação, escolha do 

usuário, transparência e estruturas flexíveis. Do outro lado, um conjunto de 

sucessivas ondas de gerencialismo no setor público em oposição às ideias 

burocráticas em países anglo-saxônicos, inicialmente, e que influenciaram os países 

latinos a posteriori. 

 Esse novo conjunto de reformas de doutrinas administrativas baseado na 

predominância de ideias da expertise do profissional de gestão requer alto poder 

discricionário (liberdade para gerenciar) para alcançar resultados indispensáveis 

para melhorar o desempenho organizacional, por meio do desenvolvimento de 

cultura apropriada, avaliação e ajustamento dos resultados organizacionais (HOOD, 

1991). A principal característica da NGP é o meio pelo qual o controle político se 

move do processo para o resultado (SCHEDLER; PROELLER, 2010). 

 A NGP foi apresentada como um quadro geral para todos os contextos. Em 

outras palavras: teve um caráter universal devido a duas razões. A primeira, a 

portabilidade e a difusão, o que significa que o conjunto de doutrinas foi adotado 

como solução para os males da administração em diferentes instituições, campos 

políticos, níveis de governo e países indistintamente. A segunda refere-se à suposta 

neutralidade política da NGP a qual reivindicava ser apolítica, isto é, as “diferentes 

prioridades políticas e circunstâncias poderiam ser acomodadas bastando para tal 

apenas alterar a configuração do sistema de gestão, sem a necessidade de 

reescrever o programa básico da NGP” (HOOD, 1991, p. 8). 

Norris e Kushner (2007, p. 30) discutem a NGP sob a perspectiva do impacto 

do processo de avaliação e suas consequências e afirmam “que não existe nada de 

novo sobre o que ficou conhecido como a nova gestão pública”. A NGP foi uma 

ideologia em que “a esfera pública de serviços, organizações e instituições puderam 
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se aperfeiçoar por meio da teoria da escolha pública, valor de negócio, 

microeconomia e mecanismos de mercado.” 

A suposição de que o setor público precisa aprender a partir do setor privado 

causa profunda mudança na administração pública. As principais características da 

NGP são o controle das organizações públicas e os seus resultados em 

contraposição ao controle de processo da administração burocrática (Quadro 5): 

Quadro 5 – Elementos da administração tradicional e da NGP 

Elementos Administração tradicional NGP 

Organização 
governamental 

Serviços prestados numa base 
uniforme operando como unidade 
agregada única 

 

Fragmentação das estruturas 
tradicionais em unidades 
semiautônomas 

Controle das 
organizações públicas  

Controle da sede através da hierarquia 
de supervisão ininterrupta de checks 
and balances  

Gestão profissional e proativa 
(hands-on) com declaração clara de 
metas e avaliação de desempenho 

Controle das medidas 
de saída 
 
Práticas de gestão 

Controle de insumos e procedimentos 
 
Estabelecimento de procedimentos 
padronizados ao longo do serviço 

Ênfase nos resultados e controles 
de saída em vez de procedimentos 
Uso do estilo de gestão do setor 
privado 

Disciplina no uso de 
recursos 

O devido processo e direitos políticos 
 

Exame das demandas por recursos 
e ‘fazer mais com menos’ 

Fonte: Araújo (2001, p. 918). 

 A avaliação de resultados é a gênese da NGP. A avaliação e o sistema 

avaliativo são vitais em lidar com os custos da transação, aperfeiçoamento da 

gestão, inovação e seus produtos, disseminação e institucionalização de novas 

ideais e práticas (NORRIS; KUSHNER, 2007). Contudo, para exercer uma rigorosa 

avaliação, é necessário um conjunto de ferramentas para realizar controle, 

monitoramento e vigilância em conformidade com as normas e valores 

organizacionais.  

Regras, guias e sistemas são criados e recriados para registrar, coletar e 

distribuir informação referente a metas e indicadores previamente escolhidos por 

quem governa. Isso sinaliza que embora o “estado burocrático esteja esvaziado, 

seus mecanismos burocráticos ainda permanecem em uso” (NORRIS; KUSHNER, 

2007). 

 Se a NGP é uma ideologia ou não, o meio pelo qual a avaliação é 

desempenhada influencia os resultados, o processo de implementação e a vida 

organizacional. Como ressaltam Norris e Kushner (2007), quando falam sobre a 
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avaliação na educação que as decisões tenham sido tomadas privilegiando aspectos 

econômicos em vez de sociais. 

 Como o modus operandi da administração vem mudando, consequentemente. 

a governança também se altera. A ideia de “livre para gerenciar” propagada na 

administração pública e o forte controle sobre os resultados mudam a governança. 

Transparência, metas, indicadores internos e externos, efetividade e accountability 

tornaram-se palavras comuns nos discursos políticos e da administração pública 

(FATTORE; DUBOIS; LAPENTA, 2012). Frequentemente, esses discursos são 

revestidos de intenções de reeleição mais do que de intenções realmente sociais. 

Possibilidades e problemas no desenvolvimento democrático podem ser 

apreendidos em termos de elementos ideológicos e construtos – conceitos e regras 

de governo, valores culturais e nacionais, tradição do discurso e argumento político, 

modos de representação de interesses específicos e necessidades; inclusive a 

ideologia pode ser vista como estrutura constitutiva de governança (COSTANTINOS, 

2011). 

A NGP é ideológica e teoricamente influenciada pela teoria da escolha pública 

e abordagem gerencial (SCHEDLER; PROELLER, 2010). A teoria da escolha 

pública é caracterizada por um individualismo metodológico impregnado pela ideia 

do homo economicus, que age racionalmente e é guiado por seu próprio interesse. 

Em consequência disso, transfere o modelo do ator racional da teoria econômica 

para o domínio político, o qual pressupõe que os políticos e os servidores públicos 

agem como alguém que segue fielmente a vontade da sociedade - sob a égide do 

homo economicus. 

A abordagem gerencial também é apoiada pela teoria da racionalidade do uso 

de poucos recursos para alcançar melhores resultados. Ambas as abordagens são 

questionadas sob o argumento de que os contextos socioeconômicos e políticos, 

bem como os aspectos cognitivos constrangem a racionalidade humana. 

Assim, a governança da NGP é racionalmente organizada por meio da 

descentralização, coordenação, monitoramento, accountability, trabalho colaborativo 

e competitividade entre as instituições. Entretanto, vale ressaltar que essa 

racionalidade tão propagada esbarra nos aspectos histórico-culturais, políticos e 

econômicos de cada Estado e também da conjuntura política que pode contribuir ou 

atrapalhar esta governança. Silberman (1993) faz interessante apresentação das 
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“gaiolas da racionalidade” que cercam a tomada de decisão dos governantes de 

diversos países. 

Costantinos (2011) destaca que as principais diferenças entre a governança 

na burocracia e na NGP residem no forte controle no processo na primeira e o 

estímulo a responsabilização e competição na segunda (Quadro 6). 

Quadro 6 – Diferenças de governança entre a burocracia e a NGP 

Ação Burocrática Governança/NGP Relevância da implementação 

Eficiência de Interesse 
público, equidade 

Resultados de valor para o 
cidadão 
Qualidade e valor 

Quadro normativo substituído pelo 
pragmatismo 
Expectativas dos cidadãos devem ser 
atendidas; tratamento dado à população 
alvo e não necessariamente uniforme 

Administração 
Controle 
Especificação de funções, 
autoridade 
Justificar custos 

Produção 
Ganhar adesão às normas 
Identificação da missão, 
serviços, 
 
Entregar valor 

Funções de supervisão; concorrência de 
mercado 
Mudança de cultura, demandas de 
comunicação 
Incentivos, estruturas de sanções, 
resultados 
Financiamento variável; link ao 
desempenho 

Impor responsabilidade 
Seguir regras, 
procedimentos 

Construir responsabilização 
Identificar, resolver 
problemas 
Melhoria contínua de 
processo  

Controle do nível de impacto da 
concorrência; opções de 
Autorregulação em parceria 

Operação de sistemas 
administrativos 

Serviço separado do controle 
 
Expandir a escolha do cliente 
Oferecer Incentivos 
Medir, analisar resultados 
Valorizar feedback 

Hierarquia/níveis de descentralização 
Nível de concorrência; Potencial 
flexibilidade para consequências 
indesejadas 
Resultados versus processos 
Complexidade da rede 

Fonte: Costantinos (2011, não há paginação) 

 Essa ênfase no controle de resultados muda o papel da informação na 

administração pública. No modelo burocrático, isso foi usado para informar sobre 

processos e despesas. Atualmente, a informação é uma fundamental ferramenta 

gerencial para monitorar a entrada de recursos, implementação de ações e políticas, 

resultados e despesas. A descentralização de atividade proposta pela NGP 

acrescida às tecnologias de informação modificou o meio pelo qual as pessoas e as 

organizações criam, registram e disseminam informação ao longo do seu fluxo. 

Informação é vista como recurso para alimentar o processo de tomada de decisão e 

os indicadores nas esferas administrativas e políticas. 

 A estrutura de governança tem mudado profundamente desde o início das 

reformas da NGP, particularmente, a prestação de serviços públicos locais 
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diversificados e fragmentados, levando os políticos e administradores públicos a 

lidarem com desafios de accountability. Para Gónzalez de Goméz (2002, p. 35), o 

conceito de governança deslocou-se da descrição de procedimentos e da avaliação 

do desempenho dos governos, anteriormente sujeito principal da ação política, para 

uma nova cadeia decisória, horizontalizada pela inclusão de atores estatais e não 

estatais, “que passariam de objeto de controle e intervenção do Estado a sujeitos 

participantes.” Já Gonçalves (2006) destaca o caráter consensual e persuasivo na 

produção da decisão, ou seja, a forma de agir é, portanto, a articulação, objetivando 

construir consensos para resolver problemas.  

Braman (2004) descreve governança como o conjunto de instituições formais 

e informais, regras, acordos, práticas, decisões e comportamentos de atores estatais 

e não estatais, os quais têm efeitos constitutivos na sociedade e na capacidade de 

ação estatal na formulação e implementação das políticas públicas.  Acrescenta, 

ainda, a governabilidade como contexto social e práticas culturais que produzem e 

reproduzem as condições que possibilitam formas de governança e de governo.  

Nesse quadro, o uso de informação de desempenho é visto como um 

elemento crucial para lidar efetivamente com as questões administrativas e políticas 

de accountability (SALITERER; KORAK, 2013). Assim, a operacionalização do 

“conceito de governança informacional permitirá estabelecer alguns critérios de 

gestão e política de informação que atendam ao alargamento e horizontalização do 

processo decisório, às demandas de controle social e accountability do Estado” 

(GONZALEZ DE GOMÉZ, 2002, p. 35). De acordo com Braman (2004), no que 

concerne à informação, esta governança pode envolver atores estatais e não 

estatais formais e informais.  

A descentralização das atividades do Estado e o poder discricionário dado 

aos gestores para tomar as decisões necessárias, visando ao cumprimento dos 

resultados estabelecidos pelos governos, foram acompanhados por novas formas de 

accountability. Na administração pública burocrática, a accountability era exercida 

por meio da supervisão direta, rígidas normas e auditoria. Já na administração 

gerencial, ela acrescenta outros meios aos existentes: responsabilização10 por 

resultados, competição administrada e controle social por organizações da 

sociedade civil. 

                                                             
10

 Responsabilização é o termo utilizado pela língua portuguesa para accountability. Nesse trabalho, 

usaremos ambos os termos respeitando a escrita e ideias dos autores citados. 
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 Distintas formas de responsabilização foram postas em prática em diversos 

países que adotaram a NGP. A responsabilização pela introdução da lógica dos 

resultados na administração pública supera o controle burocrático desvinculado da 

participação dos cidadãos, para outro em que predomina “o controle a posteriori dos 

resultados da ação governamental, e no qual a sociedade participa da definição das 

metas e dos índices de desempenho, bem como da avaliação direta dos serviços 

públicos” (CLAD, 2006, p. 16). Contudo, vale ressaltar que esta participação do 

cidadão na definição de metas e avaliação das políticas públicas foi construída, ao 

longo das décadas de 1980 e 90, por meio das críticas endereçadas ao 

gerencialismo puro e à sua ênfase na eficiência e produtividade. 

 O modelo gerencial puro inicialmente voltado prioritariamente para a redução 

do Estado e dos seus gastos públicos acompanhado de privatizações, eficiência 

administrativa e, em menor escala, a criação de alguns mecanismos de controle 

social foram questionados, pois “tal decisão não levou em conta seus efeitos sobre a 

estrutura de prestação de serviços públicos nem considerou os cidadãos” (CLAD, 

2006, p. 23). Mediante a percepção da necessidade da avaliação dos serviços e 

produtos ofertados pelo Estado, o gerencialismo puro foi cedendo mais espaço para 

o controle vertical realizado pelos cidadãos. 

A administração voltada para o cidadão e a competição administrada entre 

estatais e organizações públicas não estatais são apontadas como exemplos para a 

implantação de uma administração baseada na ampliação do espaço público. Na 

competição administrada, os cidadãos podem exercer controle sobre a 

administração pública por intermédio da comparação e do controle das políticas 

ofertadas de forma plural e na cogestão das políticas públicas, na elaboração e 

prestação de serviços públicos nas organizações públicas não estatais.  

Já a administração voltada para o cidadão vai depender da proliferação de 

informações e da criação de mecanismos de participação para evitar que as 

reformas em prol da NGP sejam reduzidas à melhoria do aspecto gerencial das 

políticas (CLAD, 2006). Quando o Centro Latinoamericano de Administración para El 

Desarollo (CLAD) se refere ao contexto latino-americano afirma que o 

desenvolvimento de parcerias com a sociedade é fundamental para que o Estado 

recupere a legitimidade e, por conseguinte, a governabilidade necessária para a 

organização da ação coletiva. 
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5.1 AMPLIAÇÃO DA AGENDA DA NOVA GESTÃO PÚBLICA 

 

 Abrucio (2006) usa o exemplo da Grã-Bretanha para expor a incorporação de 

boa parte das criticas à prática do gerencialismo puro. Esta incorporação é 

demarcada pela passagem de três teorias da administração pública inglesa que não 

são necessariamente excludentes entre si e que indicam a inclusão dos pontos 

positivos de cada teoria (Quadro 7). O autor usou a Grã-Bretanha como exemplo, 

mas essas teorias se espalharam pelos projetos reformistas de outros Estados. 

Quadro 7 – Respostas à crise do modelo burocrático inglês (Whitehall) 

 Gerencialismo 

puro 

Consumerism Public service 

orientation 

Objetivo Economia/eficiência 

(produtividade) 

Efetividade/qualidade Accountability/equidade 

Público-alvo Taxpayers 

(contribuintes) 

Clientes/consumidores Cidadãos 

Fonte: Abrucio (2006, p. 181). 

 O gerencialismo puro tinha como eixo central o conceito de produtividade, que 

se alinhava ao projeto de reforma do Estado de retração da máquina governamental 

(PACHECO, 2010; TENÓRIO; SARAVIA, 2006). A busca pela eficiência e 

produtividade exigia a alteração das engrenagens da burocracia. O enfoque passava 

do controle do processo para o monitoramento dos resultados e consequente 

adoção de técnicas de avaliação de desempenho e controle orçamentário.  

Abrucio (2006) apresenta dois problemas referentes ao gerencialismo puro. 

De um lado, não se atribuiu a devida atenção à avaliação da efetividade dos 

serviços públicos; por outro lado, subestimou-se o conteúdo político da 

administração pública. Em meados da década de 1980, o modelo gerencial puro 

ganhou novos rumos ao tentar constituir serviços públicos voltados para os anseios 

dos clientes/consumidores. 

Então, houve uma onda de preocupação referente à criação de programas de 

avaliação organizacional de acordo com dados coletados junto aos consumidores. 

Mais uma vez, entra a competição administrada como uma forma de apresentar 

diferentes prestadores de serviços aos consumidores, por meio de relações 

contratuais com ênfase em critérios de qualidade entre os setores privado e público 

e não estatal.  
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Uma das críticas ao consumerism é referente à “diferença existente entre o 

consumidor de bens no mercado e o ‘consumidor’ de serviços públicos” (ABRUCIO, 

2006, p. 187). O conceito de cidadão é mais amplo do que o de consumidor. Outro 

questionamento diz respeito à equidade dos serviços, pois as unidades prestadoras 

de serviço melhor classificadas na competição receberão provavelmente mais 

recursos. Este círculo virtuoso descarta outras variáveis (geográficas, sociais, 

culturais), que podem restringir a escolha do consumidor com relação a qual 

prestador se dirigir. 

 A construção da esfera pública ou public service orientation (PSO) é baseada 

nos temas republicanismo, democracia, accountability, transparência, participação 

política, equidade, justiça e questões praticamente ausentes do debate no modelo 

gerencial. Ademais, os defensores da PSO resgatam os ideais de participação 

política de acordo com o conceito mais amplo de “esfera pública, que se utiliza da 

transparência como proteção contra novas formas particularistas de intervenção na 

arena estatal, como o são o clientelismo e o corporativismo” (ABRUCIO, 2006, p. 

191). A transparência e o aprendizado organizacional devem estar presentes na 

atuação da burocracia, sobretudo quando da formulação das políticas públicas. 

 

5.2 CRÍTICAS À NOVA GESTÃO PÚBLICA 

 

 A experiência da NGP propagada ao redor do mundo trouxe uma série de 

críticas, as quais foram agrupadas segundo alguns autores: 

I. A NGP tem origens mais profundas do que os fundamentos da escolha 

pública e do gerencialismo. Isso foi influenciado pelas ideias e ideologias 

progressistas e emerge teoricamente da evolução da administração e análise 

política (GRUENING, 2001). Ademais, Hughes (2008) fez uma profunda 

revisão dos princípios da NGP e afirma que eles se constituem em uma 

aparição sem teoria, doutrina comum, programa ou agenda, ou conteúdo 

analítico. Segundo este autor, cada princípio mencionado na literatura da 

NGP foi construído para servir aos interesses do Estado e dos seus 

governantes. 

II. A promessa do mercado com seu conjunto de princípios de eficiência e 

eficácia não funcionou para todos os países e setores públicos como foi 

defendido por Hood (1991). A NGP é imprópria para todos os problemas 
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políticos. Por exemplo, a mudança climática requer flexibilidade, mais 

coordenação, interação interdepartamental e disseminação de informação 

entre instituições para encontrar soluções mais rapidamente (EAKIN et al, 

2011). Existem fatos para além das estruturas institucionais operacionais e 

orientação gerencial que precisam de atenção (DAWSON; DARGIE, 1999). 

 A NGP é inadequada para todos os países devido às diferentes trajetórias 

mediadas por contextos legais e institucionais e tradição cultural. Os países da 

Europa Continental incorporam uma forte tradição na qual o Estado tem um papel 

mais ativo, e as reformas foram nomeadas de Estado neoweberiano (BACH; 

BORDOGNA, 2011). A versão original da NGP foi inadequada para os países 

europeus de língua germânica, seus contextos e cultura. Assim, a Alemanha fez 

alguns ajustes para adequá-la ao seu contexto e a renomeou de gestão pública 

orientada aos resultados (SCHEDLER; PROELLER, 2010). Países em 

desenvolvimento adotaram a NGP indiferentes às implicações socioeconômicas e 

políticas e têm alcançado insignificantes resultados (EHSAN; NAZ, 2003). 

III. A promessa de mais eficácia é limitada pelos ambientes organizacionais e 

políticos e pelo poder da burocracia e da sua habilidade em resistir à reforma. 

O surgimento da nova estrutura do serviço público e suas atividades coexiste 

em paralelo às estruturas burocráticas tradicionais, e isso se constitui em 

alguns dos limites do mito da eficácia da NGP (ARAÚJO, 2001). 

  O serviço público alterou sua forma de organização mediante a adoção dos 

princípios da NGP. De um lado, há mais individualização, contratos fixos e 

accountability (BOURGAULT; VAN DORPE, 2013). Por outro lado, há mais limites 

para coordenação interdepartamental, porque o foco dos servidores públicos de alto 

posto privilegia apenas o alcance do conjunto de objetivos de seus respectivos 

departamentos em vez dos objetivos do governo central (HANSEN; STEEN; JONG, 

2013).  

Os impactos das reformas administrativas sobre os servidores públicos são 

recíprocos (HONDEGHEM; STEEN, 2013). As ideias da NGP são indiferentes aos 

papéis dos servidores públicos de alto posto, secretarias ou departamentos nas 

diferentes fases do ciclo de gestão do desempenho (planejamento, monitoramento, 

avaliação e ação) e na relação entre a burocracia e os políticos (HONDEGHEN; VAN 

DORPE, 2013). Além disso, a reforma da NGP ignorou a importância histórica das 

secretarias ou departamentos e os seus objetivos (HALLIGAN, 2013). 
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IV. A exigência da accountability ocorre mais no âmbito operacional do que no 

político (FATEMI; BERMANESH, 2012). Em outras palavras, os gestores têm 

responsabilidade mais visível do que a dos políticos. Algumas vezes, a 

accountability é aplicada apenas para mensurar a quantidade de recursos e 

resultados quantificáveis e não se preocupa com a qualidade da prestação do 

serviço público. Tomando a educação como exemplo, observa apenas o 

número de professores e alunos formados, mas ignora outros fatores 

relacionados com o processo de aprendizagem (MAXCY, 2009). Muitas 

vezes, os objetivos e as metas foram decididos sem a participação da 

comunidade escolar. 

V. A capacidade de resposta ao cliente não foi completamente alcançada como 

previsto porque a centralização da decisão impediu a participação de todos os 

stakeholders envolvidos no processo de tomada de decisão, bem como de 

implementação e avaliação das ações escolhidas (MAXCY, 2009). As 

instituições organizacionais – regras, normas e modus operandi – podem 

estruturar o acesso ao poder e aos recursos que facilitem ou constranjam a 

participação de um conjunto de atores específicos no processo de decisão 

(EAKIN et al, 2011). 

VI. Há evidência de que os objetivos estratégicos não aperfeiçoaram a eficiência 

e a eficácia do serviço público em alguns contextos. Algumas medidas de 

desempenho foram selecionadas apenas para relatar áreas onde uma 

agência obteve bons resultados (YOUNG et al, 2012). Isso se caracteriza 

como um desvio da NGP como aconteceu antes com a burocracia.  

VII. A orientação para o mercado se adaptou ao aperfeiçoamento da satisfação 

do cidadão em serviços locais, mas negligenciou o impacto sobre o 

julgamento de desempenho dos gestores (WALKER et al, 2011). A 

predominância das ideias de mercado é colocada à prova pelas teorias de 

valor público e esfera pública (BLAUG; HORNER; LEKHI, 2006). Instituições e 

processos são mais importantes para a criação, realização, preservação do 

valor público e fortalecimento da esfera pública (BRYSON; CROSBY; 

BLOOMBERG, 2014) do que o modelo top-down focado na gestão pública 

voltada para metas e indicadores de desempenho (BLAUG; HORNER; LEKHI, 

2006). Vale salientar a mudança da base do conhecimento econômico de 

políticas de produtos para a abordagem construtivista (HESS; ADAMS, 2007). 
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 Alguns autores consideram a NGP como prejudicial aos setores e instituições 

públicos (HUGHES, 2008; SILTALA, 2013; TERRY, 1998). A NGP gastou energia 

em teatrais auditorias ao custo de muito trabalho e matou a criatividade ao 

centralizar recursos e sufocar a autonomia profissional (SILTALA, 2013). Isso 

causou a perda de contatos no trabalho e favoreceu a criação de silos (grupinhos). 

De fato, a anunciada desburocratização gerou mais serviços rígidos e indicadores de 

desempenho para trabalhadores que deviam ser mais flexíveis (SILTALA, 2013). 

VIII. A NGP e a governança pública foram apreendidas por ideologias partidárias 

que ignoram a dinâmica do país e são usualmente utilizadas por políticos em 

seus discursos. Frequentemente, esses discursos são revestidos de 

intenções de reeleição – e não por preocupação com mudanças sociais 

positivas - e revelam ideologia partidária.  

Esse discurso se tornou lugar comum nas campanhas eleitorais brasileiras 

desde 2000. A direita fala sobre eficiência, transparência, experiência e competência 

para fazer a coisa certa – em geral vinculada à política econômica – enquanto a 

esquerda requer mais participação de todos os stakeholders no processo de tomada 

de decisão e clama que o Estado deve ser mais atento às questões sociais. Esse 

discurso ideológico guia a forma como o país é gerenciado. 

 Em síntese, se nem a NGP nem a burocracia são adequadas para todos os 

contextos e questões sociais, que tipo de administração se amolda a qualquer 

situação ou lugar? É óbvio que ambos têm importância, e sua adoção depende da 

complexidade e dos entrelaçamentos dos fatores sociais, políticos, econômicos, 

tecnológicos e culturais.  

Apesar das críticas à NGP, Pacheco (2010) defende que o gerencialismo 

contribui para a democracia e equidade, desde que o monitoramento de resultados e 

seus mecanismos incluam também a mensuração de outcomes e a ampla 

participação dos cidadãos na elaboração e avaliação das políticas públicas. 

O CLAD avaliou que alguns dos mecanismos postos para a Reforma ainda 

não apresentavam bons resultados, como, por exemplo, a responsabilização e seus 

mecanismos de prestação de contas à sociedade para a construção de uma nova 

governabilidade11 democrática na América Latina (CLAD, 2006). 

                                                             
11

 Governabilidade entendida como a reinvenção do relacionamento do Estado com a sociedade e o 
próprio papel desta (CLAD, 2006, p. 14). 



96 
 

Por exemplo, o Brasil começou a reforma administrativa com a perspectiva 

burocrática na década de 1930, que se arrastou até a década de 1990, quando se 

iniciou a gerencial, a qual ainda continua a acontecer em diferentes níveis do 

governo por meio de diversas estratégias. Ideias como agências reguladoras, 

terceirização, gestão por resultados, indicadores de desempenho e eficiência têm se 

espalhado pelo país por meio da atuação de governadores e prefeitos, mas os 

mecanismos de controle social ainda são incipientes e frágeis e, muitas vezes, 

inexistentes (ARAÚJO, 2010). 

Por fim, este capítulo conduz a duas inferências: a administração pública não 

se isenta da política, porquanto, reflete os interesses dos governantes; e as políticas 

não podem mais se orientar pela concepção unilateral dos administradores como 

ocorria na administração burocrática clássica. 

  



97 
 

6 POLÍTICAS PÚBLICAS 

  

A análise das realidades estatais foi feita com base em distintas perspectivas: 

filosófica, política, sociológica, jurídica e administrativa. Embora todas tenham 

importância, algumas ganharam maior notoriedade em decorrência de 

circunstâncias históricas. A visão jurídica estendeu-se até a Segunda Guerra 

Mundial e, após esse período, as ciências administrativas alastram-se e prevalecem 

até hoje nas discussões sobre a condução das ações estatais e governamentais 

(SARAVIA, 2006). 

 A visão jurídica privilegiava o estudo das estruturas e das normas que 

organizavam a atividade estatal e deixava de lado as realidades sociais, econômicas 

e políticas que permeiam as decisões políticas (SARAVIA, 2006). As ciências 

administrativas se consolidam após a Segunda Guerra e algumas das suas funções, 

como planejamento, organização e controle, foram sendo lentamente incorporadas à 

administração e política pública. Coincidentemente, os estudos das políticas públicas 

"surgiram como um proeminente subcampo dentro da disciplina de ciência política 

em meados da década de 1960” (COCHRAN; MALONE, 2005, p. 1). A partir dessa 

incorporação, o administrador público passou de mero executor para formulador de 

políticas públicas.  

Os modelos da administração foram se atualizando ao longo do tempo desde 

o clássico plan, do, check, action (PDCA) até a gestão estratégica de ativos 

intangíveis como a informação e o conhecimento. No entanto, as instituições estatais 

de alguns países, majoritariamente os rotulados em desenvolvimento, reagiram 

tardiamente face às novas dinâmicas políticas, econômicas, sociais e tecnológicas. 

O resultado disso foi a queda de credibilidade do Estado devido à incapacidade de 

responder às exigências advindas dessas novas configurações. Somam-se a isso as 

diversas crises financeiras e do próprio modo de produção capitalista ocorridas ao 

longo do século XX.  

O papel do Estado precisava ser reexaminado constantemente devido ao 

contexto dinâmico crescente de mudanças profundas na economia globalizada, 

competitividade mundial, relações mediadas por tecnologias, mídias, contexto 

institucional, crescente participação dos usuários e grupos de pressão nos 

processos decisórios e a exigência de mais transparência e provisão de informação 

em todas as áreas governamentais (SARAVIA, 2006). Nesse cenário, os setores 
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estatais foram pressionados a alterar a forma de propor políticas públicas e exercer 

a administração sobre as mesmas a partir da década de 1980, especialmente após o 

advento da Nova Gestão Pública e o pano de fundo de sua implantação.  

Políticas públicas são fluxos de decisões públicas, orientados a manter o 

equilíbrio social ou a introduzir desequilíbrios destinados a modificar essa realidade 

(SARAVIA, 2006). São decisões condicionadas pelo próprio fluxo e pelas reações e 

modificações que elas provocam no tecido social, bem como pelos valores, ideias e 

visões dos que adotam ou influenciam na decisão. 

As políticas públicas são estratégias voltadas para diversos fins desejados 

pelos distintos grupos que participam do processo decisório. A finalidade de tal 

dinâmica é a consolidação da democracia, justiça social, manutenção do poder e 

felicidade das pessoas. Sob a perspectiva operacional, é um sistema de decisões 

públicas que visa a ações ou omissões, preventivas ou corretivas, destinadas a 

modificar a realidade de setores da vida social, por meio de definição de objetivos, 

estratégias e recursos. 

Estas políticas englobam o conteúdo concreto e simbólico de decisões 

políticas, do processo de construção e implementação das decisões e podem ser 

compreendidas como uma diretriz para enfrentar um problema público. A razão para 

estabelecer uma política pública é o tratamento ou a resolução de um problema 

entendido como coletivamente relevante (SECCHI, 2010). Esta definição suscita 

diversas interpretações políticas e normativas dos próprios atores políticos. 

As políticas públicas constituem um programa de ação de uma autoridade 

investida com o poder político e a legitimidade de governo, que diz respeito a um ou 

mais setores da sociedade, gerado por uma série de interações entre decisões mais 

ou menos conscientes de diversos atores sociais (e não apenas a decisão dos 

gestores) e um processo que se estabelece ao longo do tempo (DAGNINO, 2008). 

Para Jenkins (1978), essas decisões tomadas pelos atores políticos e grupos, 

acerca de objetivos e os meios de alcançá-los, ocorrem numa dada situação em que 

as decisões cabem a estes agentes. 

Para Jardim (2005), as políticas públicas são estabelecidas em nível 

governamental, subjetivamente definidas de acordo com as visões conceituais dos 

atores, e incluem intenções, comportamentos normativos e equilíbrio de atividades 

de regulamentação e sua aplicação relaciona-se com outras políticas públicas.  
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Estas definições são úteis porque chamam atenção para dois aspectos: o 

primeiro, é que há uma miríade de problemas e políticas interligadas; em segundo 

lugar, há atores estatais e não estatais envolvidos no processo de tomada de 

decisão com compreensões diferentes do problema e de sua solução.  

Ressalte-se ainda que a apreensão das políticas públicas depende de fatores 

de diversas ordens: disputas de forças, diferentes concepções das fases do ciclo de 

política, interesses políticos e econômicos que aparecem durante o processo de 

definição das prioridades de cada gestão governamental (MARINS; MATSUKURA, 

2009; PRIETO, 2002).  

As políticas públicas também podem ser entendidas como um conjunto de 

processos que envolvem a definição de agenda, a especificação de alternativas, e a 

escolha autorizada entre aquelas alternativas (KINGDON, 1984).  O objetivo das 

políticas públicas é o de proporcionar um sistema de equilíbrio entre o mercado e a 

justiça social. Isso significa que os governos intervêm para equilibrar alocação de 

recursos, geralmente escassos, de forma eficiente quando há falha do mercado e/ou 

a informação é imperfeita, insuficiente ou inadequada para tomada de decisão 

individual. A escassez e o autointeresse racional conduzem as políticas públicas 

(COCHRAN; MALONE, 2005). 

É importante considerar os custos relacionados à produção e disseminação 

da informação. Ela pode ser considerada somente um bem público ou um bem 

público com externalidades positivas. Acredita-se que uma vez divulgada, ela pode 

ser compartilhada e utilizada simultaneamente por uma ilimitada variedade de 

pessoas. Contudo, vale ressaltar que há problemas referentes ao formato e à 

apresentação das informações disponibilizadas tanto pelo Estado quanto pelo 

mercado que podem impedir o indivíduo de compreendê-las e utilizá-las para 

realizar a escolha adequada (JARDIM, 2000).  

O mercado assume que se as pessoas recebem informações adequadas e 

precisas, elas tomam decisões racionais. No entanto, vale a pena considerar que 

independente da decisão gerar resultados positivos ou negativos, há diversos 

fatores que influenciam o processo de tomada de decisão, tais como contexto 

socioeconômico, habilidades cognitivas dos indivíduos e grupos para processar e 

utilizar a informação, intenções e interesses. Em suma, informação por si só não é a 

única garantia para uma tomada de decisão acertada; ela é apenas um dos 

elementos. 
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A ideia de linearidade - se tiver A automaticamente terá B - não funciona, 

porque não há garantia direta e irrestrita entre informação perfeita e uma melhor 

tomada de decisão. Então, o argumento é que o governo é responsável por 

investigar e divulgar as informações sobre a segurança dos diferentes produtos para 

o consumidor e conduzir o debate relativo às falhas do mercado. Por exemplo, o 

mercado de cigarros não tem interesse na publicidade dos riscos à saúde 

associados ao consumo de seu produto, então, cabe ao governo criar estratégias 

que obriguem esse mercado a divulgar informação sobre os riscos. 

Em primeiro lugar, uma corrente defende que o governo deve apenas 

fornecer informações, mas não deve regular o comportamento do indivíduo. 

Segundo, se o mercado de alguma forma prejudicar o usuário - significando 

externalidades negativas - o papel do governo estende-se para além do simples 

fornecimento de informações, por exemplo, o fumo em local de trabalho e suas 

consequências para não fumantes. Nesse caso, o governo fornece informações e 

regula o comportamento para evitar externalidades negativas, tais como gastos 

públicos com cuidados médicos (COCHRAN; MALONE, 2005). 

Portanto, a política pública é uma forma de controle do governo normalmente 

expressa em lei, regulamento e norma e apoiada por um sistema de recompensa, 

incentivo ou penalização. O governo administra o que fazer, como fazer e quem é 

responsável. Ademais, existem três questões fundamentais em matéria de políticas 

públicas apontadas por Secchi (2010): 

I. Políticas públicas são elaboradas exclusivamente por atores estatais? Ou 

também por atores não estatais? 

II. Políticas públicas também se referem à omissão ou à negligência? 

III. Apenas diretrizes estruturantes (de nível estratégico) são políticas públicas? 

Ou as diretrizes operacionais também podem ser consideradas políticas 

públicas? 

Quanto à primeira questão, a resposta advém de uma visão pluralista que 

defende a participação de atores não estatais em todas as etapas do ciclo de 

políticas públicas. Sob o ponto de vista econômico e das ideias do Estado, 

downsizing recomenda a divisão de responsabilidade com diversos atores em todas 

as fases da formulação das políticas públicas. 

A macropolítica ou diretrizes estruturantes são viabilizadas por meio das 

micropolíticas públicas ou diretrizes operacionais adotadas por instituições ou outros 
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atores. Essa noção implica que cada nível tem seu próprio papel no interior das 

políticas públicas. Todavia, pode haver diferentes entendimentos acerca dos 

problemas e das soluções em cada nível como decorrência da configuração 

institucional distinta, atribuição de responsabilidades e interesses convergentes ou 

não. 

A diversificação de definições demonstra que políticas públicas é um 

fenômeno complexo. Elas podem estar relacionadas ao regime político e suas 

relações com a sociedade; fatores políticos e socioeconômicos; elementos 

comportamentais; ao conteúdo da política como o problema e suas soluções; e à 

avaliação de impactos ou resultados (HOWLETT; RAMESH, 2003). Para 

compreender esta complexidade, pode-se limitar seu estudo apenas ao nexo causal 

dos fatores explicativos, por exemplo. 

As políticas públicas podem utilizar vários instrumentos para transformar 

decisões em ações: programas públicos, projetos, leis, campanhas publicitárias, 

inovações tecnológicas e organizacionais, subsídios, rotinas administrativas, 

decisões judiciais e a coordenação de rede de atores (SECCHI, 2010). 

 

6.1 TIPOLOGIAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Toda classificação é arbitrária e subjetiva resultante da vontade humana de 

exercer controle sobre o mundo que lhe rodeia. Rotular, classificar, nomear nada 

mais é do que a tentativa de apreender a realidade. Devido a isso, não se deve 

colocar a realidade dentro de caixas rotuladas a priori, mas confrontar a realidade 

com a teoria, para que desse confronto possa surgir um entendimento das relações 

imbricadas nos processos políticos, sociais e econômicos que rodeiam a vida 

humana.  

Cientes disso, apresentam-se neste estudo as tipologias de políticas públicas 

como um esquema de interpretação e análise de um fenômeno com base em suas 

distintas variáveis de acordo com as contribuições de diversos estudiosos. Objetiva-

se facilitar a compreensão da dinâmica das políticas públicas mediante estas 

tipologias que as classificam de acordo com o conteúdo, os atores, os estilos e as 

instituições envolvidas. 

A tipologia de Lowi (1985) baseia-se no critério de impacto esperado na 

sociedade. Segundo esse critério, há quatro tipos de políticas públicas: a) 
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regulatórias: estabelecem padrões de comportamento, serviço ou produto para 

atores públicos e privados – visão pluralista; b) distributivas: geram benefícios 

concentrados para alguns grupos de atores e custos difusos para toda 

coletividade/contribuintes – algumas vezes caracteriza a troca-troca de apoios; c) 

redistributivas: concedem benefícios concentrados a algumas categorias de atores e 

implicam custos concentrados sobre outras categorias – o que pode favorecer o 

elitismo; e d) constitutivas: definem as competências, jurisdições, regras da disputa 

política e da elaboração de políticas públicas. 

A tipologia de Wilson (1983), por sua vez, baseia-se no critério da distribuição 

dos custos e benefícios da política pública na sociedade: a) clientelista: benefícios 

concentrados em alguns grupos e custos distribuídos coletivamente; b) de grupo de 

interesse: custos e benefícios concentrados em certas categorias; c) 

empreendedoras: benefícios coletivos e custos concentrados em algumas 

categorias; e d) majoritárias: custos e benefícios distribuídos coletivamente. 

A base de distinção da tipologia de Gormley (1986) é o nível de saliência 

(capacidade de afetar o público em geral) e o nível de complexidade (a solução 

pressupõe a necessidade de conhecimento especializado para a formulação e 

implementação): a) política de audiência: é simples, mas tem grande apelo; b) de 

baixo escalão: simples rotinas administrativas e não atraem atenção; c) de sala de 

reuniões: alta complexidade, tais como reformas administrativas, mas recebem 

pouca audiência do público; e d) de sala operatória: tratam de assuntos polêmicos e 

complexos que atraem atenção. 

A tipologia de política pública de Gustafsson (1983) tem como critério de 

distinção o conhecimento e a intenção do policymaker: a) políticas públicas reais: 

incorporam o reconhecimento e competência para resolver problemas; b) simbólicas: 

os políticos têm a competência para resolver, mas lhes falta vontade; c) 

pseudopolíticas: há vontade de resolver o problema, mas falta conhecimento; e d) 

sem sentido: elaborada sem conhecimento específico e sem vontade política 

genuína. 

Bozeman e Pandey (2004) usaram os critérios de distinção de conteúdo 

político e conteúdo técnico: a) políticas públicas de conteúdo essencialmente político 

apresentam conflitos relevantes no estabelecimento de objetivos e no seu 

ordenamento; b) políticas públicas de conteúdo técnico apresentam poucos conflitos 
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com relação aos objetivos e seu ordenamento, embora possam aparecer com 

relação aos métodos. 

Cochran e Malone (2005) categorizam as políticas de acordo com o método 

de controle utilizado pelos decisores políticos. O controle pode ser exercido por meio 

de: a) patrocínio, conhecido por oferecer incentivos, subsídios, contratos e licenças 

para indivíduos ou corporação empreenderem atividades para quais eles 

demonstrem certa relutância em realizá-las; b) regulamentação, permite que o 

governo exerça controle sobre o comportamento; e c) políticas de redistribuição que 

controlam as pessoas por meio de política econômica, incentivos fiscais e 

monetários. 

 

6.2 CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

O processo de elaboração de políticas públicas é também conhecido como 

ciclo. Trata-se de um layout de exibição e interpretação que organiza suas fases 

sequenciais e interdependentes (SECCHI, 2010). Apesar da sua utilidade analítica, o 

ciclo raramente reflete a dinâmica de uma política pública, porque alguma coisa 

pode acontecer na execução que reconfigure os problemas e as decisões. Howlett e 

Ramesh (2003), portanto, apontam que o ciclo tem sua limitação por não evidenciar 

todas as nuances e complexidades das políticas públicas. 

Há outros problemas relacionados à racionalidade e à linearidade do ciclo de 

políticas públicas. Em tese, as decisões devem ser racionais e fomentadas por 

informações que informem a situação atual, passada e permita prever o futuro. Não 

obstante, a tomada de decisão é delimitada pelos contextos sociais, políticos, 

econômicos e pela incapacidade humana de analisar toda a gama de informação 

disponível num curto espaço de tempo. A racionalidade exige linearidade e 

ordenação, contudo, a realidade é caótica, múltipla e heterogênea.  

Segundo Law (1992), seguindo a teoria ator-rede de Latour, não há tal coisa 

como "a ordem social" com um centro único (de poder) ou um único conjunto de 

relações estáveis. Pelo contrário, há ordens no plural; e, claro, há resistências. A 

ordenação social é contestável e, muitas vezes, contestada. As relações são 

estabelecidas e quebradas mediante as preferências humanas ou mesmo por 

motivos exógenos. Desse modo, qualquer esforço de ordenação revela-se precário e 

falho. Diante desses argumentos, é possível inferir que a racionalidade empregada 
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no campo da política é desafiada pela complexidade, heterogeneidade e 

circunstancialidade. 

Apesar das críticas ao ciclo, este estudo adotou as fases do ciclo de política 

pública como alternativa metodológica para explicar o processo, atores envolvidos e 

ações na formulação de políticas públicas. Não há consenso quanto ao número de 

estágios do ciclo, no entanto, é possível resumi-los em quatro: identificação do 

problema, especificação de alternativas, implementação e avaliação. Em geral, os 

estudiosos latino-americanos subdividem estes estágios e, aparentemente, o ciclo 

torna-se mais encorpado, mas, na verdade, são apenas subestágios (SARAVIA, 

2006). Por exemplo, Secchi (2010) divide o ciclo em sete etapas, Kingdon (1984) em 

quatro, e Howlett e Ramesh (2005) em cinco. Este estudo optou por discutir o ciclo 

mais longo de estágios para explorá-los em detalhes, conforme Figura 1. 

Figura 1 - Ciclo de Políticas Públicas 

  

 Fonte: Secchi (2010, p. 33). 

O ciclo assume a tomada de decisão racional - a melhor escolha - apoiada 

por informações confiáveis, relevantes e acessíveis. Howlett e Ramesh (2005) usam 

o princípio da resolução de problemas para explicar o princípio operacional por trás 

da noção do ciclo de política pública (Quadro 8). 

Quadro 8 - Cinco etapas do ciclo de políticas públicas e suas relações com a 
resolução de problemas 

Aplicar a solução de problemas As fases do ciclo de política 

1 Reconhecimento do Problema 1 Criação de Agenda 

2 Proposta de Solução 2 Formulação de Políticas 

3 Escolha da Solução 3 Tomada de Decisão 

4 Solução em Vigor 4 Implementação da Política 

5 Resultados do Monitoramento 5 Avaliação da Política 

 Fonte: Howlett e Ramesh (2003, p. 13). 

 

Identificação do 
problema 

Formação da 
agenda 

Formulação de 
alternativas 

Tomada de 
decisão 

Implementação 

Avaliação 

Extinção 
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I. Identificação do problema 

Essa fase consiste em encontrar a discrepância entre o status quo e uma 

situação ideal possível. A identificação do problema público envolve: a) a percepção 

como conceito subjetivo; b) a definição ou delimitação dos norteadores para escolha 

do conjunto de causas, soluções, responsáveis, obstáculos e avaliações; e c) 

avaliação das possíveis soluções (SJOBLOM, 1984 apud SECCHI, 2010). A política 

pública começa quando um problema é percebido e entra na agenda política 

(COCHRAN; MALONE, 2005; KINGDON, 1984). Alguns deles podem entrar na 

agenda política para apenas desaparecer num buraco negro ou permanecem ao 

longo do tempo tentando encontrar a solução.  

Os partidos políticos, os agentes políticos e as instituições não estatais são 

alguns dos atores que se preocupam em identificar problemas públicos. A inserção 

do problema público na lista de prioridades de atuação é conhecida como agenda, a 

qual pode tomar forma de um programa de governo, planejamento orçamentário ou 

estatuto partidário. 

 

II. Formulação da agenda 

 Numa visão pluralista, pode-se afirmar que há múltiplas agendas concorrendo 

umas com as outras, visto que os atores têm interesses e percepções diferentes. A 

comunidade política tem uma agenda política que congrega o conjunto de 

problemas ou temas que os políticos entendem como merecedor de intervenção 

pública. Já a agenda institucional é aquela em que o poder público elenca os 

problemas que já decidiu enfrentar. Existe, ainda, a agenda da mídia, ou seja, a 

lista de problemas que recebe atenção especial dos meios de comunicação que 

podem ou não vir a ser inclusos na agenda institucional. 

Pseudoagenda consiste em um subconjunto dos itens da agenda política que 

estão sujeitos a nada mais que discussão (COCHRAN; MALONE, 2005). Para 

Kingdon (1984), agenda é uma lista de temas ou problemas para os quais 

autoridades governamentais e pessoas de fora do governo estreitamente associadas 

a funcionários estão prestando atenção em dado momento. Assim, existem dois 

tipos de agenda: uma governamental que inclui os itens escolhidos pelo presidente e 

seu programa de governo, e a agenda de decisão que significa uma lista de temas 

no âmbito da agenda governamental que são alvo de decisão. 
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Os problemas ganham notoriedade e relevância e depois desinflam. A 

limitação de recursos financeiros, humanos, materiais e a vontade política ou 

pressão popular são razões de continuidade ou não. Existem três condições para 

que um problema entre na agenda política: a) atenção recebida dos diversos atores; 

b) resolubilidade: capacidade de ser resolvido; e c) o problema deve pertencer à 

competência do governo (SECCHI, 2010). 

Os problemas entram ou saem da agenda devido à atenção dada pelo 

público. Alguns problemas domésticos ganham espaço na comunicação, e até 

mesmo colocam certa pressão sobre os decisores políticos, contudo se mantêm em 

grande parte sem solução. Este ciclo tem cinco fases que mostram como o problema 

entra e sai: a) estágio do pré-problema; b) a população alarmada descobre; c) a 

consciência do custo da solução; d) processo gradual de declínio do interesse 

público e: e) o estágio pós-problema (DOWNS, 1972).  

Há dois principais fatores que afetam a criação de agenda e a especificação 

de alternativas: os participantes no interior do governo (visíveis) e os de fora (menos 

visíveis), e os processos de definição de problemas, ações e política (KINGDON, 

1984). Esse autor mostra que nos Estados Unidos, os participantes do governo 

como o presidente, sua equipe e os nomeados são considerados os atores mais 

importantes nessa fase e entre os atores não estatais estão os grupos de interesse. 

Neste caso, o modelo top-down do poder executivo pareceu adequado. Os 

nomeados podem solicitar apoio dos burocratas de alto nível na redação de 

propostas. Já o nível mais baixo da hierarquia espera encontrar algum interesse do 

nível mais alto da burocacria no assunto para apresentar a proposta relacionada a 

alguma política (KINGDON, 1984). 

Há três fluxos de processos da agenda. Primeiro de todos, a escolha de 

determinado problema por meio de indicadores, eventos (catástrofes, epidemias) e 

feedback dos resultados das ações passadas. Em segundo lugar, independente da 

validade do problema, os eventos políticos seguem seu próprio fluxo de acordo com 

sua dinâmica e regras (KINGDON, 1984). Terceiro, chamado de policy primeval 

soup significa que muitas ideias flutuam, encontram-se umas com as outras e 

formam novas combinações e recomendações.  
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III. Formulação de alternativas 

Depois de definir o problema, é hora de especificar soluções. O problema 

deve ser claramente identificado, e as alternativas devem responder às seguintes 

questões: "Qual é o plano para lidar com o problema? Quais os objetivos e 

prioridades? Quais são as opções disponíveis para atingir esses objetivos? Quais 

são os custos e os benefícios de cada uma das opções? Quais são as 

externalidades positivas ou negativas associadas a cada uma das alternativas?" 

(COCHRAN; MALONE, 2005, p.52). 

Esta etapa envolve um conjunto de conceitos-chaves, tais como: a) objetivos, 

metas, resultados e eficácia; b) meios, métodos, estratégias, programas e ações; e 

c) delineamento dos contornos e detalhes práticos da proposta. A avaliação ex ante 

das possíveis soluções para o problema público é um trabalho de investigação sobre 

as consequências e os custos das alternativas. Os especialistas que possuem 

competência técnica para abordar o problema em questão são muito importantes 

nessa etapa.  Nessa fase de comparação das alternativas, a manutenção do status 

quo também é colocada como uma das possíveis opções. O trabalho de análise de 

alternativas pode contar com o suporte de três técnicas:  

• Projeções: prognósticos que se baseiam na prospecção de tendências 

presentes ou historicamente identificadas, a partir de dados apresentados em 

séries temporais, fontes de informações quantitativas e qualitativas confiáveis 

e empírico-indutivas; 

• Predições: baseiam-se na aceitação de teorias, proposições ou analogias, 

previsão das possíveis consequências das diferentes políticas, teoria dos 

jogos, método delphi, estimativas de eficiência econômica, programação 

linear e teórico-dedutivo; 

• Conjecturas: juízos de valor criados a partir de aspectos intuitivos ou 

emocionais dos policymakers, conhecimento dos profissionais que atuam na 

linha de frente e análise multicritério, brainstorming, reuniões, fóruns e 

debates. 

A disponibilidade de técnicas para construção de avaliação ex ante é notória, 

bem como os custos e as dificuldades para a realização desse tipo de tarefa. As 

projeções, predições, e conjecturas são utilizadas para conseguir aproximar-se da 

realidade. Todavia, a falta de informações atualizadas, consistentes e confiáveis e 

de recursos de toda ordem impedem, muitas vezes, o uso dessas técnicas de forma 
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mais eficiente e ampla por parte de Estados e de suas unidades subnacionais. 

Devido a esses obstáculos, as conjecturas não estruturadas acabam sendo a 

técnica largamente utilizada quando não estão disponíveis recursos e tempo 

adequados (SECCHI, 2010). 

O policymaker pode lançar mão de quatro mecanismos de indução de 

comportamento que são: premiação, coerção, conscientização e soluções técnicas. 

Cada um deles é usado dependendo do contexto, objetivos e público envolvido. 

Como já visto na seção deste estudo referente às manifestações de poder, a 

escolha desses mecanismos não são apenas alternativas operacionais, mas 

alternativas de exercer poder e conduzir ou manipular comportamentos conforme a 

vontade dos governantes ou grupos. O questionamento a esta condução reside no 

fato de os resultados priorizarem ou não os fins sociais, democráticos e 

republicanos. 

 

IV. Tomada de Decisão 

Representa o momento em que os interesses dos atores são negociados, 

entram em conformidade e as intenções expressas por meio de objetivos e métodos 

de enfrentamento do problema público. Secchi (2010) aponta algumas alternativas 

de tomada de decisão:  

a. Tomadores de decisão têm problemas e buscam soluções de acordo com 

alternativas pesquisadas e objetivos estabelecidos. A escolha da solução 

pode se dar por meio dos critérios de custo, rapidez, sustentabilidade e 

equidade; 

b. Tomadores de decisão vão ajustando os problemas às soluções e vice-versa: 

sugere o incrementalismo como a melhor opção por ser politicamente 

lapidado em um processo de construção de consensos e de ajuste mútuo e 

interesse; 

c. Tomadores de decisão têm soluções e buscam problemas. Caracterizado 

pelo modelo dos fluxos múltiplos, o qual é definido pela confluência de 

problemas, soluções e condições políticas favoráveis.  

A título do emprego desse modelo de fluxos de múltiplas decisões, apresenta-

se o Plano Nacional de Bibliotecas Universitárias do Brasil aprovado em 1984. Por 

um lado, existia um grupo de profissionais preocupados com os problemas 

referentes às bibliotecas universitárias por décadas. Por outro, a elaboração do 
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Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PBDCT), durante o final 

da ditadura militar, com o objetivo de alavancar a ciência e tecnologia, com ênfase 

na informação científica e tecnológica - elemento estratégico -, e que de alguma 

forma sofria com a dispersão de ações, recursos materiais e financeiros nos diversos 

ministérios. Da junção desses dois fatores, abriu-se uma janela de oportunidades 

para os profissionais da informação incorporarem as bibliotecas no contexto de uma 

política pública nacional (SILVA, 2009). 

As críticas ao incrementalismo consistem na suposição de que é possível 

para os tomadores de decisão saber com antecedência as consequências de cada 

decisão, o que raramente é a realidade. Referem-se, também, à falta de orientação 

aos objetivos, sendo intrinsecamente conservadores, dada a sua suspeita relativa à 

mudança e inovação em grande escala. As críticas são igualmente 

desencorajadoras do uso da análise sistemática e do planejamento (HOWLETT; 

RAMESH, 2003). 

Já Cohen, March e Olson (1972) usam a metáfora das latas de lixo para 

explicar a anarquia da tomada de decisão nas organizações. A dinâmica real se 

encaixa na metáfora de latas de lixo, porque os problemas, soluções e as formas de 

avaliação são gerados continuamente de forma anárquica. 

  

V. Implementação 

É a fase na qual as regras, rotinas e processos sociais são convertidos em 

ações. A implementação de políticas públicas não se traduz apenas em problemas 

técnicos ou administrativos, mas principalmente no emaranhado político que pode 

comprometer e frustrar planos. É no momento da implementação que as funções 

administrativas, como liderança e coordenação de ações são postas à prova 

(SECCHI, 2010). 

O modelo top-down é caracterizado pela clara separação entre o momento de 

tomada de decisão e o da ação. Os tomadores de decisão (políticos) são separados 

dos administradores. Neste modelo, são predominantes as visões funcionalista e 

tecnicista, nas quais as políticas públicas devem ser elaboradas e decididas pela 

esfera política e que a execução é mero esforço administrativo de achar meios para 

os fins estabelecidos. Em suma, se a ação foi bem planejada e não alcançou os 

resultados, a responsabilidade é atribuída aos níveis táticos e operacionais do 
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governo. O paradigma top-down foi progressivamente abrindo espaço para o 

desenvolvimento de abordagens e metodologias bottom-up. 

Modelo bottom-up é caracterizado pela maior liberdade de burocratas e redes 

de atores em auto-organizar e modelar as políticas públicas. Os implementadores 

têm maior participação no escrutínio do problema e na prospecção de soluções 

durante a ação e, posteriormente, os tomadores de decisão legitimam as práticas já 

experimentadas. A implementação bottom-up é predominantemente avaliada pelos 

resultados alcançados a posteriori, em vez da avaliação baseada na obediência 

cega a prescrições. 

 

VI. Avaliação 

Avaliação é o processo em que as medidas e os objetivos são examinados 

com o intuito de conhecer melhor o estado da política. Existem distintos tipos de 

avaliação, tais como: ex ante, in itinere e ex post. A avaliação compreende a 

definição de critérios, indicadores e padrões. Os critérios utilizados para medir as 

ações governamentais, exibidos em vários estudos de avaliação, são os seguintes:12 

a) Economicidade: refere-se ao nível de utilização de recursos (inputs). 

b) Eficiência econômica: trata da relação entre inputs e outputs (produtividade). 

c) Eficiência administrativa: do nível de conformação da execução a métodos 

preestabelecidos. 

d) Eficácia: corresponde ao nível de alcance de metas ou objetivos 

estabelecidos. 

e) Equidade: trata da homogeneidade de distribuição de benefícios (ou 

punições) entre os destinatários de uma política pública. 

f) Indicadores são artifícios que podem ser criados para medir input, output, 

outcome.  

Os parâmetros permitem realizar a referência comparativa aos indicadores. A 

avaliação da política pública pode levar à sua continuação, reestruturação de 

aspectos práticos de sua implementação ou à sua extinção. Vale destacar o papel 

fundamental do monitoramento dos resultados oriundo da administração pública 

gerencial, no qual a informação é o principal insumo para tal empreitada. 

                                                             
12 Estes critérios também estão previstos pela Constituição da República Federativa brasileira de 

1988, art. 70, referindo-se ao sistema federal de controle externo. 
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Os defensores das avaliações sistemáticas defendem que elas servem para 

superar debates simplistas e maniqueístas (bom versus ruim, copo meio cheio 

versus copo meio vazio), em que a avaliação do desempenho da política pública é 

vitimada pela retórica política. A avaliação assim como qualquer outro processo 

social pode ser usada por indivíduos ou grupos de interesses para convencer ou 

persuadir as pessoas a agirem de acordo com interesses predeterminados. Para 

Norris e Kushner (2007), a avaliação passou do nível administrativo para o político, 

por servir como elemento discursivo privilegiado em contextos de eleições. 

 

VII. Extinção da política 

A última fase pode ser indicação para a primeira, dependendo do 

entendimento e dos resultados das ações implantadas, ou seja, se o problema que 

originou a política é percebido como resolvido ou não; se os programas, as leis ou 

as ações que ativavam a política são percebidos como ineficazes; se o problema, 

embora não resolvido, perdeu progressivamente importância e saiu das agendas 

políticas e formais. 

Por fim, nesse cenário de políticas públicas, a informação ganha cada vez 

mais espaço, ora como recurso, ora como força constitutiva da sociedade. A 

informação pode ser entendida, interpretada e utilizada de distintas maneiras pelos 

atores envolvidos para apresentar seus interesses. Contudo, cabe aos atores 

estatais usar a informação como força constitutiva da sociedade como elemento 

basilar em todos os estágios do ciclo como finalidade e garantia do exercício dos 

direitos sociais, políticos e econômicos dos cidadãos. 

  

6.3 AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: DO PAPEL GERENCIAL AO 

POLÍTICO 

 

Os primórdios da avaliação como ferramenta de gestão foram parte da 

narrativa mais ampla da teoria da administração na qual se apregoava 

planejamento, ação, avaliação e replanejamento. A maior parte da existência do 

indivíduo moderno é estruturada por instituições, e a avaliação é pouco a pouco 

incorporada à rotina, à cultura e à mente destes indivíduos sob a alegação do uso 

racional de recursos (DAHLER-LARSEN, 2012). 
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A avaliação oriunda da teoria da administração privilegia a racionalidade, 

pragmatismo e métodos. Mas, na verdade, há outras perspectivas, como a 

abordagem sócio-histórica, a qual diz que avaliação não é a-histórica.  Ela surge 

como resultado da mudança da sociedade e do seu conjunto de imaginário social13 

(DAHLER-LARSEN, 2012). Esse autor considera que vivemos em uma sociedade 

da avaliação. 

Pode-se dizer que os resultados da avaliação não descrevem as coisas como 

elas são na sua totalidade ou como realmente funcionam, mas, em vez disso, 

representam construções significativas de atores individuais ou grupos que buscam 

sentido para a situação em que se encontram (GUBA; LINCOLN, 1989). Estas 

construções estão ligadas aos contextos físicos, psicológicos, sociais e culturais 

dentro dos quais as pessoas vivem. 

Esses autores descrevem quatro gerações de avaliação: a) mensuração: 

relacionada ao início da avaliação nas escolas e, posteriormente, ao movimento de 

administração científica; b) descrição: emerge como crítica às primeiras gerações de 

avaliação e  caracteriza-se pela adoção de padrões de pontos fortes e fracos em 

relação a determinados objetivos; c) julgamento: com base na ideia do avaliador 

como um juiz que mantém funções técnicas e descritivas; e d) negociação: 

associada ao paradigma construtivista (GUBA; LINCOLN, 1989).  

A terceira geração foi influenciada pelo movimento gerencial que falhou em 

acomodar o pluralismo de valores e se apegou excessivamente ao paradigma 

científico de pesquisa. Por essa razão, Guba e Lincoln ( 1989) sugerem uma nova 

abordagem para avaliação – o paradigma construtivista.   

Na fase da negociação, a abordagem construtivista da avaliação envolve dois 

elementos: foco em determinar quais perguntas são frequentes e qual informação 

deve ser recolhida com base nas entradas de todas as partes interessadas; e a 

metodologia para realizar o processo de investigação no âmbito dos pressupostos 

ontológicos e epistemológicos (GUBA; LINCOLN, 1989). 

Na realidade, o paradigma construtivista é diferente do paradigma positivista 

em três níveis: ontológico, epistemológico e metodológico. Em termos ontológicos, a 

questão é qual a natureza da realidade? No que diz respeito à epistemologia, a 

pergunta é a seguinte: como podemos ter a certeza de que sabemos o que 

                                                             
13

Imaginários são configurações de significados que definem uma determinada sociedade (DARLER-
LARSER, 2012, p. 99). 
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sabemos? O paradigma construtivista descarta a ideia do dualismo sujeito-objeto, e 

sugere que os achados de um estudo existem porque há uma interação entre 

observador e observado que literalmente cria aquilo que emerge do inquérito. 

Quanto à metodologia, a questão que se coloca é: quais são as maneiras de 

encontrar o conhecimento? O paradigma construtivista usa a hermenêutica-dialética 

e não aceita o uso da aproximação da realidade como critério para determinar qual 

construção é melhor do que outra. 

Já Vedung (2010) classifica quatro ondas que descrevem as origens da 

avaliação. A primeira e a segunda ondas foram guiadas pelo conceito de 

cientificismo e racionalidade na política pública e na administração pública em torno 

da década de 1960. A ideia era de que a avaliação tornaria o governo mais racional. 

A terceira foi influenciada pela reforma neoliberal do setor público em torno dos anos 

1980, e a quarta relativa à aprendizagem do processo. As quatro ondas são: 

A) Ciência: crença no domínio da investigação científica da avaliação porque 

é neutra e objetiva. Não propõe problemas nem recomenda soluções. O modelo de 

engenharia de intervenção pública postula que as conclusões da avaliação são de 

uso instrumental. Isso significava que os resultados da avaliação são aceitos como 

verdadeiros e transformados em decisões. 

Esta onda tem as suas raízes no movimento que se difundiu nos países 

ocidentais que privilegiam a abordagem racional nas quais os órgãos públicos 

devem usar o arsenal completo de tomada de decisão que inclui os métodos para 

obtenção de informações detalhadas sobre programa, orçamento, planejamento 

plurianual, estudos futuros, análise de sistemas e de custo-benefício (VEDUNG, 

2010, p. 265). A metodologia utilizada consiste no método científico de escolher dois 

grupos ao acaso para experimentação. Os pesquisadores testam empiricamente 

quais são os instrumentos mais eficientes ou eficazes para atingir os objetivos. 

No entanto, esta ciência é questionada pelo paradigma construtivista que 

defende que as realidades não estão objetivamente "lá fora", mas são construídas 

por pessoas, muitas vezes sob a influência de diversos contextos sociais e culturais 

que levam a compartilhar suas construções (GUBA; LINCOLN, 1989). 

B) Diálogo: repousou sobre racionalidade comunicativa. Em vez de produzir 

verdades, a avaliação dialógica traz amplo acordo, consenso, aceitação política e 

legitimidade democrática. Há a ideia de que as avaliações mostram-se como arenas 

apropriadas de caráter deliberativo e de democracia representativa. Os métodos 
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envolvem discussão, diálogo e comunicação entre as partes interessadas e 

pressupõe-se a ação comunicativa. 

C) Neoliberal: está relacionada ao movimento da nova gestão pública (HOOD, 

1991). Isso significa mais foco em resultados e menos sobre o processo. O que 

provocou o aumento na ênfase da responsabilidade dos atores em termos do uso de 

recursos, eficácia e eficiência – pelo olhar da economia. Majorou a importância do 

feedback de informações sobre os objetivos e metas atendidos. 

O foco no resultado é a principal característica dessa onda. Assim, os 

métodos são compostos por monitoramento dos resultados e indicadores de 

desempenho e de informações. As informações ganham um papel basilar para 

apoiar os processos de tomada de decisão desde as entradas até as saídas. Isso 

não significa que a informação é menos importante em outra onda, mas aqui ela 

pode ser reconhecida como recurso, percepção de padrões, mercadoria e força 

constitutiva da sociedade. 

D) Evidência: retorno às experimentações. A produção de revisões 

sistemáticas das lições aprendidas sobre o que “importa é o que realmente 

funciona". Usa a base da racionalidade dos meios e fins, a exemplo da onda 

científica. Essa onda prioriza o processo de aprendizagem, no entanto, avalia o que 

interessa ou o que deu bons resultados, assim, os métodos são unidades que 

estavam presentes na onda científica. 

A visão mais ampla de definições de avaliação pode incluir quatro fatores: "a) 

o avaliado, b) monitoramento baseado em critérios, c) abordagem sistemática ou 

metodológica para coletar informações sobre como o avaliado executa  e sob quais 

critérios e, d) objetivo ou intenção" (DAHLER-LARSEN, 2012, p. 9). 

 

6.3.1 Princípios, Métodos e Interveniências 

 

Um dos princípios da avaliação é a revisão sistemática do monitoramento 

relativa à viabilidade, eficácia e eficiência. Trochim (2009) apresenta alguns 

princípios de avaliação, tais como: especificidade; herança (subpolíticas e práticas 

herdadas das políticas gerais); encapsulamento (políticas mais vastas contidas 

dentro de subpolíticas), exaustividade (cobrir todo o domínio relevante de sua 

taxonomia e não omitir nada importante); continuidade da especificação das 
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condições gerais às operacionais); delegação (níveis de especificidade de acordo 

com os níveis hierárquicos de uma organização); e a accountability. 

O modelo de Trochim (2009) chamado policy wheel ilustra a avaliação de 

políticas como um pneu que tem várias camadas (Figura 2). O centro do círculo que 

engloba práticas, procedimentos ou operacionalização, e o lado externo que contém 

os princípios. Em todos os níveis, encontram-se itens que compreendem a 

taxonomia, metas, participação, papéis, processo, uso, meta-avaliação, capacidade 

de construir e as políticas de gestão. O seu modelo metodológico de política de 

avaliação inclui uma taxonomia, uma estrutura para gerenciar a complexidade 

política e um conjunto de princípios que pode orientar políticas de desenvolvimento. 

 Figura 2 – Princípios do modelo de avaliação de políticas 

 

Fonte:Trochim (2009, p. 24). 

Um papel fundamental da avaliação seria a conduta empírica sistemática de 

comparações de como políticas se comportam sob determinadas circunstâncias. 

Para esse propósito, a informação é uma ferramenta essencial. Os arquivos e 

bancos de dados têm um valor inestimável para a investigação, avaliação e revisão 

sistemática ajudando a identificar como e o que foi feito (TROCHIM, 2009). O 

sistema de monitoramento e avaliação de desempenho são partes da avaliação 

preocupadas em informar, com a maior brevidade possível, as realizações e os 

resultados. 

Algumas limitações ou mal-entendidos sobre os resultados podem mudar o 

comportamento dos funcionários públicos. Embora a avaliação de desempenho seja 
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aceita como legítima e moderna técnica, ela é usada dentro de clima de negociação, 

procura por consenso cultural (POLLITI, 2006) e apresenta limitações relacionadas à 

complexa realidade do setor público. Por exemplo, em relação ao sistema de ensino, 

a medição de desempenho mostra apenas parte da realidade que foi escolhida para 

ser mensurada por indicadores e monitoramento.  

Indivíduos e instituições podem alterar seus comportamentos para adaptar-se 

e melhorar o seu indicador de desempenho ou desenvolver apenas os pontos que 

eles sabem que serão avaliados. Mesmo a melhor avaliação de desempenho será 

uma medida imperfeita das múltiplas tarefas realizadas por uma escola ou um 

hospital ou posto policial, pois algumas das funções podem ser inerentemente não 

mensuráveis (PROPER; WILSON, 2003). 

Regimes de desempenho são destinados a alterar a natureza da governança 

e modificar a cultura, comportamento e resultados no setor público. Eles podem 

permitir que atores definissem alguns termos de desempenho, mas apliquem outros 

sob um exame mais minucioso (MOYNIHAN et al., 2011). Apesar da importância da 

avaliação de desempenho, não há evidências que isso melhore a capacidade do 

setor público e os resultados (MOYNIHAN et al., 2011; PROPER, WILSON, 2003). 

Embora alguns pesquisadores concordem com essa afirmação, a mensuração do 

desempenho ainda é ferramenta útil para os gestores e políticos e fecundo campo 

de estudo. 

No entanto, não há provas de que os resultados decorrentes da avaliação se 

transformem em decisão como ato contínuo. É necessário que os gestores e os 

políticos saibam como usá-los e se a informação disponível está completa e precisa. 

Frequentemente, a experiência pessoal é complementar à utilização de tal 

avaliação. 

 Alguns fatores podem estimular ou impedir a adoção de indicadores de 

desempenho, tais como: a política e a cultura organizacional, infraestrutura, 

competências, recursos humanos, limitação tecnológica e os tipos de atividades 

monitoradas. Por exemplo, a educação tem indicadores diferentes dos da área de 

saúde, o que implica reunir informações de diversas fontes, transformá-las e divulgá-

las para as pessoas com diferentes interesses e finalidades. 

Estas reformas administrativa e avaliativa pressupõem que a introdução da 

informação levará os funcionários públicos a utilizá-la apropriadamente para gerir 

programas ou alocar recursos de maneira a melhorar o desempenho (MOYNIHAN et 
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al, 2011), mas, na verdade, depende do contexto social e político e capacidades 

cognitivas de cada um para processar e utilizar a informação para a mudança. 

Alguns gestores de empresas ou políticos tendem a usar informações de 

desempenho do período anterior como base para o seguinte e esperam estar numa 

boa colocação na próxima avaliação. Às vezes, isso pode ter um incentivo perverso 

ao não ultrapassar metas mesmo que eles possam facilmente fazê-lo (BEVAN; 

HOOD, 2006). 

Existem efeitos limiares referentes à distribuição de metas de desempenho 

para unidades de produção. Isso pode "penalizar agentes com excelente 

desempenho, mas com algumas falhas, e ao mesmo tempo recompensar aqueles 

com desempenho medíocre que estão perto do intervalo alvo" (BEVAN; HOOD, 

2006, p. 521). 

Às vezes, os resultados das avaliações podem provocar reações passivas 

"onde atores fazem o mínimo necessário para cumprir com os requisitos de criação 

e divulgação de informações sem usá-las para fazer as mudanças programáticas" 

(MOYNIHAN et al, 2011, p. 149). As instituições públicas podem especificar 

previsões de desempenho que criem perversas estruturas de incentivo que 

conduzam a resultados inesperados e não mensuráveis (MOYNIHAN et al, 2011). 

Comumente, as pessoas de diferentes esferas do governo estão preocupadas 

com avaliação por diversas razões: porque têm medo, muitas vezes legítimo, que 

isso pode ameaçar seus interesses, prejudicar seus programas, conduzir a decisões 

que não desejam e, portanto, consumir muito tempo ou recursos (TROCHIM, 2009). 

Outras razões podem interferir na utilização dos resultados da avaliação, tais como: 

existência de crenças e interesses conflitantes na instituição que gerencia o 

programa; ocorrência de conflitos de interesses entre as distintas unidades do 

programa; mudanças no pessoal encarregado; eventual inflexibilidade das regras e 

dos padrões operacionais da organização encarregada, o que pode impedir a 

adoção das recomendações feitas quando da avaliação; e mudanças nas condições 

externas, que podem tornar impossível para a instituição responder à necessidade 

de alteração apontada pelos avaliadores (FARIA, 2005). 

Em síntese, a avaliação de políticas públicas ganhou notoriedade e relevância 

na agenda de reformas do Estado e da NGP e, apesar de algumas interveniências 

ou desvios, a avaliação se constitui importante ferramenta para acompanhar a 

prestação de serviços públicos, desde que permita também à sociedade exercer o 
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acompanhamento dessa prestação, e não se reduza a apenas uma atividade 

administrativa interna do governo.  

A informação tornou-se elemento basilar nesse contexto. Uma das 

contribuições da informação como recurso é forçar as instituições a produzir, coletar 

e sistematizar as fontes e procedimentos que permitam processar, distribuir e 

acessar a informação necessária ao desenvolvimento das políticas públicas. Mas 

ainda há um longo caminho para transformar essas informações em força 

constitutiva da sociedade, visto que a distribuição é escassa e, quando existe, é 

inadequada para a sociedade exercer controle social, especialmente no contexto 

brasileiro. 

 

6.3.2 Avaliação de Políticas Públicas 

 

É importante ressaltar que a avaliação de política é diferente da análise 

política. Enquanto a primeira está relacionada com a eficácia, a eficiência e os 

resultados das políticas públicas (NAGEL, 2002; LENIHAN, 2011), a última descreve 

e explica as causas e as consequências da atividade do governo (DYE, 1976).  Além 

disso, uma avaliação de política pode ser qualquer regra ou princípio que um grupo 

ou organização usa para guiar suas decisões e ações (TROCHIM, 2009), e que diz 

respeito à questão da eficiência e à eficácia sob a perspectiva econômica - em geral 

mais importante do que a social e a política. 

No entanto, avaliação de política não deve ser reduzida apenas a termos de 

responsabilidade pública e valor monetário, pois ela pode melhorar a aprendizagem 

e a compreensão e melhorar futuras intervenções políticas (LENIHAN, 2011; HART; 

ROPER, 2007),  e não se limita apenas aos efeitos do resultado, mas também inclui 

implementação, conteúdo e organização (VEDUNG, 2010). 

Para Faria (2005, p. 102), política de avaliação de políticas públicas 

compreende as questões e as disputas relacionadas às disputas de poder entre 

agentes e também as relativas à definição dos interesses prioritários e do “escopo 

do Estado, à competição eleitoral, ao controle das interações intergovernamentais e 

à busca de acomodação de forças e de interesses no âmbito intraburocrático.”  

Devido à introdução de novos conceitos de administração pública gerencial 

em alguns países, a avaliação e a sua política têm tido um desenvolvimento especial 

nas instituições públicas agregadas às ideias de eficácia, eficiência, 
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responsabilidade, monitoramento de resultados e avaliação de desempenho 

(BJORNHOLT; LARSEN, 2014), e associadas ao modelo de regulação adotado pelo 

Estado (VEDUNG, 2010).  

O propósito precípuo da avaliação de melhorar a qualidade das decisões e de 

garantir a maximização da consecução dos objetivos das políticas e programas foi 

aos poucos sendo usado para ampliar a percepção do viés político da pesquisa 

avaliativa. A evolução do papel atribuído à pesquisa avaliativa mudou bastante 

desde o “início do boom da avaliação de políticas e programas públicos” (FARIA, 

2005, p. 98). 

Devido à crescente importância da avaliação, ela tornou-se parte essencial 

das políticas públicas; dessa feita, instituições criaram políticas específicas 

conectadas a indicadores e controle de qualidade. Como a política pública pode ser 

entendida como declarações genéricas e descrições específicas de nível 

operacional, por sua vez, a avaliação inicia-se dos objetivos mais amplos para os 

procedimentos específicos para atingir metas, informar como e quem é responsável 

pela ação. 

Avaliação é um dos mais importantes passos no ciclo de políticas públicas por 

informar sobre as decisões tomadas no passado, no presente e para prever o futuro. 

Avaliação pode ser considerada como uma estratégia de governança e assume uma 

diversidade de formas, tais como: estabelecimento de metas, foco em resultados, 

métodos de pós-avaliação, foco no cliente e sua satisfação, capacidade avaliativa de 

serviços e metas, foco na especialização profissional dos gestores e outros 

profissionais e avaliação feita por stakeholders dos objetivos e resultados (VEDUNG, 

2010). 

Avaliação de políticas às vezes pode ser escrita e explícita e, outras vezes, é 

reconhecida e implícita - princípios ad-hoc ou normas que evoluíram ao longo do 

tempo (TROCHIM, 2009). É importante encontrar o equilíbrio certo entre políticas 

escritas e não escritas, porque a ênfase nas políticas escritas pode criar rigidez que 

impede as ações em curso, mas por outro lado, as políticas não escritas impedem 

rastrear como as decisões foram tomadas nas instituições. As políticas escritas 

podem ser conhecidas, criticadas e contestadas por todos da instituição. 

Segundo Faria (2005, p. 101), os estudos avaliativos tinham originalmente um 

acentuado viés top-down, sendo encarados como ferramenta de planejamento 

destinada aos “formuladores de políticas e aos gerentes de mais alto escalão a partir 
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da premissa de que os resultados da avaliação seriam automática e 

necessariamente encampados pelos tomadores de decisões para a melhoria da 

política ou do programa em questão.” Revelam, pois, um excesso de otimismo 

relativo à plena utilização e incorporação, de forma racional/instrumental, dos 

resultados das avaliações. A discussão acerca do uso da avaliação restringia-se, 

deste modo, ao uso instrumental.  

Os países latino-americanos demoraram a ingressar na onda de medição e 

da avaliação do desempenho governamental e das políticas públicas propagadas 

pelas reformas do Estado dos anos de 1980. “Tal processo ocorreu tardiamente, 

apenas na década de 1990, tendo prevalecido a perspectiva de instrumentalização 

da pesquisa avaliativa para o sucesso da reforma do Estado.” (FARIA, 2005, p. 99). 

Essa autora salienta que a avaliação de políticas públicas no Brasil ainda é bastante 

incipiente e de grande fragmentação organizacional e temática, tendo uma 

institucionalização ainda precária. 

 

6.3.3 Usos da Avaliação 

 

Mesmo quando o governo tem boa intenção, ele pode ser incapaz de alcançar 

metas porque há limitação ou assimetrias referentes à informação, interferências do 

processo político, do mercado e das questões de governança ligadas à burocracia e 

à execução de políticas (LENIHAN, 2011). Esses fatores podem ser identificados em 

qualquer etapa da avaliação. 

Assim, embora o governo elabore políticas públicas intencionalmente, há o 

risco de alguns resultados não intencionais. Para evitar isso, o monitoramento é uma 

estratégia usada por políticos e gestores para acompanhar o que acontece durante a 

execução de um projeto ou programa e tomar decisões relativas aos problemas 

encontrados e às circunstâncias que os rodeiam (HART, 2007). 

Segundo Faria (2005, p. 102), a concepção mais abrangente de avaliação de 

políticas públicas engloba três dimensões do seu uso: “instrumental (relativa ao 

apoio às decisões e à busca de resolução de problemas); conceitual (ou função 

“educativa”); e simbólica (uso “político”).” Já para os distintos tipos de usos, Faria 

(2005) aponta os seguintes:  
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a) instrumental: depende da qualidade da avaliação e da adequada divulgação 

de seus resultados, de sua inteligibilidade e da factibilidade das recomendações 

eventualmente propostas; 

b) conceitual: referente às descobertas da avaliação e a sua própria realização, 

as quais podem alterar a maneira como os técnicos compreendem a natureza, o 

modo de operação e o impacto do programa – função educativa. Para Faria (2005, 

p. 103), essa “aprendizagem é maximizada quando os técnicos participam 

ativamente do processo de avaliação.” 

c) instrumento de persuasão: ocorre quando ela é um recurso para “mobilizar o 

apoio à posição que os tomadores de decisão já têm sobre as mudanças 

necessárias na política ou programa e para ganhar novos adeptos para as 

mudanças desejadas” (FARIA, 2005, p. 103). 

d) esclarecimento: quando produz impactos, oriundos do acúmulo de 

conhecimento de diversas avaliações, sobre as redes de profissionais, comunidades 

políticas, formadores de opinião e as advocacy coalitions, no sentido de produzir 

alterações nas crenças e na forma de ação institucional, pautando, assim, a agenda 

governamental. 

A avaliação também pode ser um elemento central na batalha eleitoral, para 

controlar as relações intergovernamentais e acomodar as forças e interesses 

(FARIA, 2005). É importante reconhecer que a avaliação não existe em um vácuo: 

ela é resultado de um processo de negociação e, por isso, sua política deve ser 

harmonizada com outras políticas. Normalmente, a avaliação das políticas públicas 

não é especificada a partir da política geral (TROCHIM, 2009). 

A avaliação pode ajudar a melhorar o processo de tomada de decisões, 

verificar o adequado uso de recursos para promover a responsabilização dos 

dirigentes e das suas decisões e ações na sociedade - uso instrumental. Também 

pode permitir que os planejadores e administradores elaborem políticas públicas 

mais consistentes com uso eficiente dos recursos e eficácia dos resultados e 

analisem o sucesso ou fracasso em termos de mudança das condições de vida da 

população beneficiada (RAMOS; SCHABBACH, 2012; DIAS SOBRINHO, 2000; 

PENNA FIRME; LETICHEVSKY, 2002). 

A avaliação é usada para fins políticos como um meio de defender ou criticar 

um programa. Ela é um instrumento eminentemente político na medida em que está 

vinculada a um processo político mais abrangente, às estratégias e aos interesses 



122 
 

dos tomadores de decisão e outros envolvidos (RAMOS; SCHABBACH, 2012). Os 

resultados do acompanhamento e da avaliação são usados para realçar o sucesso 

de autoridades, organismos e unidades e, por meio do exemplo, incentivar outros 

atores a aumentar os esforços, o que se constitui no uso simbólico da avaliação 

(VEDUNG, 2010).  

 

6.3.4 Avaliação: ex ante, ex post e in itineri 

 

 A avaliação pode ser realizada antes, durante e após a implementação de 

uma intervenção para avaliar o impacto, o desempenho e os benefícios observando 

o modus operandi (RAMOS; SCHABBACH, 2012; AGUIAR; LINS, 2013). A 

avaliação das políticas públicas ex ante é construída anteriormente à elaboração de 

programas e torna possível otimizá-los para que atinjam alguns impactos desejados 

a um custo mínimo; evitar o alto custo de implementação de ações que poderiam se 

tornar ineficazes e fornecer algumas evidências dos impactos esperados antes das 

intervenções serem postas em prática (VEDUNG, 2010), ser usada para estudar a 

forma como os impactos mudam e verificar se os parâmetros do programa foram 

alterados (TODD; WOLPIN, 2005). 

Em uma avaliação contínua, a relevância e a eficácia são observadas com 

base na situação real e no desempenho das atividades implementadas, mas sua 

eficácia e impacto só podem ser examinados de acordo com o que foi previamente 

decidido pela organização. Destacam-se alguns desses tipos de avaliação: 

monitoramento, avaliação de desempenho e gestão da informação. 

Monitoramento é uma atividade gerencial interna realizada sistematicamente 

durante o período de implementação, a fim de saber como a intervenção evolui ao 

longo do tempo, por meio da coleta e sistematização de dados, indicadores e 

resultados. “Ela é necessária para se dimensionarem as metas de um projeto, os 

caminhos que uma intervenção percorre e as métricas potenciais para medir os 

efeitos na população-objetivo” (RAMOS; SCHABBACH, 2012, p. 1279). 

Por meio do monitoramento, gestores governamentais e outros atores podem 

examinar como a implementação está sendo realizada, verificar quais problemas 

estão interferindo nas ações, processos e consecução dos objetivos previstos, 

recomendar o ajuste do plano, das condições operacionais e retificar os rumos 

(FARIA, 2005). Um dos aspectos constitutivos do monitoramento é a elaboração de 
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indicadores de performance e de progresso da política, os quais devem ser 

observados periodicamente (RAMOS; SCHABBACH, 2012).  

Avaliação de desempenho é o processo de coletar, analisar e relatar 

informações sobre o desempenho de uma organização e suas ações. Ela pode 

envolver processos, estratégias das instituições e verificação do que foi realizado. É 

usada tática e estratégicamente por políticos e gestores públicos. Avaliação e 

mensuração de desempenho estão relacionadas com os símbolos da modernidade 

da política pública (LENIHAN, 2011). 

No entanto, a gestão do desempenho é efetuada em diferentes estágios de 

governo, e o seu efeito depende da ação. Vários agentes, agências e objetivos, às 

vezes, geram objetivos para o setor público e dificultam mensurar o desempenho em 

relação aos objetivos estratégicos. Há muitos exemplos de distorções de medidas e 

alterações de comportamento para melhorar a avaliação de desempenho (PROPER; 

WILSON, 2003). Além disso, existem resultados inesperados, como suboptimização; 

jogos de interesse14; declarações falsas e más interpretações (PROPER; WILSON, 

2003; BEVAN; HOOD, 2006). 

Em ambos, monitoramento e avaliação de desempenho, existe uma função 

latente que é a prestação de informações sobre um determinado programa ou 

política pública durante todo o seu ciclo, incluindo desde o momento inicial de 

identificação do problema. A precisão da informação do acompanhamento serve 

para avaliar a eficiência, eficácia e efetividade dos programas e analisar os rumos e 

as práticas existentes no interior das instituições públicas. 

A informação ocupa papel central no processo de avaliação de políticas 

públicas. Não se pode deixar de reconhecer que as condições de produção, coleta e 

distribuição da informação disponibilizadas para avaliação quase nunca são dadas a 

priori. Avaliação de uma atividade, por sua própria natureza, exige que as condições 

sejam intencional e meticulosamente criadas sob risco de comprometer todo o 

esforço dispendido (COTTA, 2001).  

Para Vedung (2010), o feedback de informações sobre objetivos e resultados 

é requerido ao agente e organizado para desempenhar um papel fundamental, uma 

vez que diretores responsáveis dispostos em diferentes níveis avaliam todo o 

                                                             
14

Os jogos são definidos como subversão reativa do tipo "alcançar o alvo, mas perder a direção" ou 

redução do desempenho em que as metas não se aplicam (BEVAN; HOOD, 2006). 
 



124 
 

sistema. Essas informações são a base de um processo orientado a resultados, e 

sua coleta e tratamento são determinados pelos objetivos estratégicos e indicadores 

de desempenho escolhidos previamente por gestores e políticos. O uso das 

informações de desempenho pode facilitar a democracia participativa e cidadania 

ativa (PROPER; WILSON, 2003). Todavia, isso depende da criação de mecanismos 

de participação social dispostos pelo Estado. 

As informações de desempenho consistem em descrever as saídas não 

financeiras, recursos, resultados e programas do governo (ASKIM, 2009). As 

informações de desempenho são boas para o cidadão porque aumentam a 

transparência; para os gerentes, porque eles podem usar as informações como um 

dispositivo de controle de seus agentes; e para os políticos, porque fazem com que 

seja mais fácil para eles julgar se os gestores, departamentos e programas 

funcionam adequadamente em termos de transformar entradas em resultados. 

Askim (2009) desenvolveu um estudo para averiguar o uso de informações de 

desempenho por vereadores, as motivações para a busca e os problemas 

envolvidos em tal processo. A utilização depende de diferentes vieses relacionados 

às funções dos vereadores na Câmara Municipal, sua posição e educação formal. O 

estudo mostrou algumas interveniências na busca e uso de informações de 

desempenho relacionadas à posição do vereador, experiência política, familiariades 

com as estratégias de pesquisa e diferenças no nível de escolaridade. Constatou, 

então, que os vereadores com maior nível de educação estavam menos inclinados à 

busca de informações de desempenho.  

Além disso, é necessário analisar como os dados de desempenho dizem 

respeito aos indivíduos e à governança organizacional (MOYNIHAN et al, 2011). 

Devido ao processo de tomada de decisão no setor público e aos seus problemas, 

tais como: a instabilidade política, gradualismo e juízos de valor que ameaçam a 

tomada racional de decisões e a utilização ou manipulação das informações, o uso 

dos indicadores de desempenho pode ser minado por alguns atores (ASKIM, 2009). 

A avaliação ex post pode ser realizada durante a intervenção ou ao final, 

quando os gestores e políticos usam as informações para alimentar a tomada de 

decisão. Ela serve para apresentar as consequências e as mudanças ocorridas na 

situação-problema que originou a intervenção e utiliza indicadores de processos, 

resultados e impactos. 

  



125 
 

7 ESTADO BRASILEIRO E SUAS REFORMAS ADMINISTRATIVAS 

 

Antes de descrever a formação do Estado brasileiro e suas reformas 

administrativas, abordar-se-á a constituição dos Estados latino-americanos com o 

objetivo de evidenciar influências e similaridades. Para Spink (2006), a América 

Latina não pode ser descrita como um receptáculo passivo do saber oficial sobre o 

setor público, contudo, destaca a teimosia em fazer reformas sem avaliar 

devidamente os erros e acertos. Este autor diz que regimes políticos na América 

Latina tendem a concentrar o poder político e administrativo em um sistema 

executivo, cabendo ao Legislativo papel bastante reduzido. Para este autor: 

É este espaço difuso onde o Executivo, o Legislativo, o político e o 
administrador público se fundem em imagens de autoridade, com 
poderes discricionários, que precisam ser acessados por meios 
tortuosos de favorecimento, que caracteriza, na América Latina, 
muito da representação coletiva e da preocupação acerca do Estado 
e de seu papel (SPINK, 2006, p. 143). 

Seu estudo aborda os aspectos econômicos e políticos a partir de 1930, 

época em que muitas nações latino-americanas, oligarquias tradicionais de produtos 

agrícolas e de matérias-primas e seus exportadores e fornecedores enfrentaram 

forte pressão devido ao desmoronamento do sistema exportador/importador. 

 O desenvolvimento industrial e urbano na América Latina não se deu de 

forma análoga ao surgimento do empresariado industrial do século XIX na Europa, 

cuja relação com os trabalhadores industriais iria desempenhar papel decisivo no 

surgimento do Estado no norte europeu. O movimento da classe trabalhadora no 

continente latino-americano foi duramente sufocado por oligarquias tradicionais e 

militares ou cooptado por governos ditos democráticos. 

O liberalismo latino-americano foi mais retórico do que efetivo, visto que não 

houve a ascensão de uma forte classe média como força econômica e a 

independência dos profissionais urbanos das elites rurais. A substituição de 

importações pela industrialização expunha e aprofundava conflitos de classe e 

questões sociais não resolvidas de distribuição de renda. Em muitos países, a 

consequência desse conflito foi a ascensão de militares aos governos, “com uma 

teoria de ordem e desenvolvimento, de planejamento e soberania nacional, 

antiesquerda e anti qualquer grupo que não aceitasse a necessidade de uma 

abordagem gerenciada da sociedade.” (SPINK, 2006, p. 147). 
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 Muitos países iniciaram suas reformas administrativas de cunho burocrático 

majoritariamente nas décadas de 1930 e 1940, embora muitas delas insuficientes 

para debelar as práticas clientelistas vigentes à época. A evolução das reformas se 

dá com uma graduação distinta nos diversos países latino-americanos.  

Na década de 1970, os governos preocupavam-se com estratégias de 

articulação e coordenação e, assim, adotaram em larga escala mecanismos de 

elaboração de planejamentos, orçamentos, finanças, pessoal e suprimentos que 

precisavam abarcar várias agências vinculadas ao governo central. A década 1980 é 

caracterizada pela crise financeira e pela solução “ajuste estrutural”. Na virada para 

a década de 1990, dado o retorno generalizado da democracia na América, inserção 

de tecnologias da informação e pelas novas formas de cooperação econômica, 

passou-se da reforma da ‘administração pública’ para ‘Reforma do Estado’ (SPINK, 

2006). 

 O autor destaca como ponto negativo a necessidade de grande parte das 

reformas administrativas para a América Latina submeter-se à aprovação por leis ou 

consagradas em extensas constituições. Atualmente, a reforma do Estado na 

América Latina vem se preocupando em passar da concepção da administração 

pública burocrática à gerencial, bem como ao desenvolvimento de mecanismos de 

responsabilização que deem conta da nova governança por resultados. 

 

7.1 FORMAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO 

 

 A história da formação do Estado brasileiro é um amálgama de avanços e 

recuos sem, contudo, romper com estruturas e práticas estabelecidas desde o 

período colonial (LEITE JÚNIOR, 2009; COSTA, 1999). A literatura sobre a formação 

do Estado brasileiro destaca como as práticas do mandonismo, patrimonialismo, 

clientelismo e seus derivantes vão se constituir ora como problema estrutural, ora 

como herança cultural que perpassam o período imperial e desembocam na 

República. Essas práticas e outras foram construídas e ainda são mantidas em vigor 

como forma de estruturar as relações entre sociedade e Estado no Brasil (NUNES, 

2003). 

Para Costa (1999), a despeito das transformações ocorridas entre 1822 e 

1889, as estruturas econômicas da sociedade brasileira não se alteraram 

profundamente de modo a provocar conflitos sociais mais amplos. O sistema de 
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clientela e patronagem que permeava toda a sociedade minimizou as tensões de 

classe e de raça.  

A instalação da corte portuguesa em terras brasileiras, a partir de 1808, 

ensejou as bases do Estado brasileiro e de seu aparato administrativo para dar 

suporte às necessidades da família real e de seus asseclas. Essa nova configuração 

político-administrativa teve como fortes características o autoritarismo, a 

centralização, o clientelismo, o paternalismo e o patrimonialismo.  

A revisão de literatura revela que práticas danosas do período colonial, 

oriundas de Portugal, persistem na atualidade brasileira. Apesar das diversas 

mudanças e alterações de comando e poder na condução do Brasil a partir da vinda 

da coroa portuguesa, essas práticas foram reinventadas e encontram formas 

modernas de coexistir com outras, tais como: o insulamento burocrático e o 

universalismo de procedimentos. A administração pública evoluiu de um estamento 

burocrático precário e assistemático, instalado no período colonial, a um sistema 

complexo de normas e procedimentos de controle da administração na República. 

Para Abrucio, Pedroti e Pó (2010), a burocracia formada a partir da monarquia 

cumpria duas funções: a primeira competia a uma alta burocracia –  selecionada 

pelo mérito de relacionamentos pessoais e apadrinhamento – participar da definição 

de diretrizes; a segunda, servia para a patronagem de cargos em troca de apoio das 

elites urbana (não nobres) e as oligarquias agrícolas. Todavia, este modelo 

centralizador com uma pequena elite de mérito não chegava aos recônditos do país. 

Por isso, Prado Júnior (2011) diz que houve diferenciações regionais do emprego do 

patrimonialismo e clientelismo. 

Abrucio, Pedroti e Pó (2010, p. 33) ressaltam ainda que as administrações 

públicas pelo “mundo afora ainda eram igualmente marcadas por fortes traços 

patrimonialistas. As primeiras reformas de sentido burocrático-weberiano 

começaram na segunda metade ou final do século XIX.” O Brasil começou a perder 

o bonde da história com a República Velha, quando houve um enfraquecimento do 

Estado brasileiro, no plano central, devido à prevalência do sistema estadualista e 

oligárquico. 

Além das discussões acerca de tais práticas e sua institucionalização na 

formação do Estado brasileiro e da administração, há outras contribuições teóricas 

que elucidam questões relativas à implantação do modo capitalista no país e suas 
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consequências. Oliveira (2003)15, por exemplo, discorda do dualismo ‘moderno e 

arcaico’ e ‘desenvolvido e subdesenvolvido’ empregado por estudiosos da formação 

do Estado no Brasil e diz que essas teorias desconsideram o processo de 

acumulação interno que foi empregado no Brasil desde 1930, que, para se viabilizar, 

concentrou renda e propriedade em escala assombrosa, como estratégia para o 

desenvolvimento do capitalismo brasileiro.  

Por exemplo, as políticas criadas para o desenvolvimento da agricultura se 

caracterizaram como um capitalismo primitivo, o qual fornecia condições para existir, 

contudo, não suficientes para tornar-se autônomo. E assim, a ideologia 

desenvolvimentista conseguia manter uma força de trabalho urbana disponível para 

a indústria e outra rural para a agricultura, que, por sua vez, também almejava as 

promessas do trabalho urbano-industrial.   

Para Oliveira (2003), a agricultura atrasada financiava a agricultura moderna e 

a industrialização e, assim, ele desmitifica as teses defendidas de que o setor 

“agricultor atrasado” significava fator impeditivo para o desenvolvimento, bem como 

o inchaço das cidades levava à marginalidade e à incompatibilidade da legislação do 

salário mínimo com a acumulação de capital. Essas razões dualistas impedem a 

observação da formação do Estado brasileiro sob a perspectiva de tomadas de 

decisão conscientes para a promoção do modo capitalista e aprofundamento das 

condições de subdesenvolvimento. 

Faoro (2001) defende que a realidade brasileira demonstrou a persistência 

secular da estrutura patrimonial resistindo progressivamente à experiência 

capitalista. Esse autor também questionou o dualismo entre o moderno e o 

tradicional para explicar a formação do Estado brasileiro e destaca o predomínio do 

quadro administrativo e o do estamento burocrático. Defende que o patrimonialismo 

se adapta às mudanças impostas pelo pré-capitalismo, concentrando no corpo 

estatal os mecanismos de intermediação monopolista sobre as manipulações 

financeiras, concessão pública de atividades, controle de crédito, de consumo, de 

produção privilegiada, numa variação escalar que vai da gestão direta à 

regulamentação material da economia.  

                                                             
15 Oliveira (2003, p. 127) discorda da ideia darwiniana do subdesenvolvimento como uma evolução, 

mas ao contrário a entende como a “produção da dependência pela conjunção de lugar na divisão 
internacional do trabalho capitalista e articulação de interesses internos [dos países].” 
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Alguns traços importantes da formação nacional não constituem privilégios e 

singularidades brasileiras. Esses estão presentes também em inúmeros países 

latino-americanos e em alguns países mediterrâneos. O que é singular “entre nós é 

o desejo de diferenciação, o reconhecimento (ainda que equivocado) dessa 

singularidade e a valorização positiva de alguns de seus aspectos – cordialidade, 

estabilidade, lealdade, esperteza, etc.” (COSTA, 2006, p. 141). 

Costa (2006) examina algumas características recorrentes nas interpretações 

do Brasil, tais como: patrimonialismo, personalismo e autoritarismo. Invoca também 

outras disfunções a elas relacionadas: formalismo, clientelismo e o mandonismo, 

que se configuram em restrição ao exercício da cidadania. Sua análise permite 

caracterizar esses fenômenos como estrutura e função, bem como sua influência e 

impactos sobre práticas sociais, políticas, administrativas do Estado. Para o autor, a 

modernidade brasileira, iniciada a partir do governo de Getúlio Vargas, jamais logrou 

minar as bases dos interesses oligárquicos e estamentais que dele se beneficiam, 

pois “prevaleceu a força da tradição legitimadora da privatização do Estado, que se 

mantém como principal arena da política de grupos.”  (COSTA, 2006, p. 145). 

Já Nunes (2003), ao estudar a formação do Estado brasileiro, compreendido 

entre 1930 e 1970, salienta que as instituições formais e informais brasileiras dão a 

tônica na formação do Estado no Brasil e também do modo de produção capitalista 

aqui instalado. Para este autor, os estudos tendem a analisar com mais frequência 

as práticas formalizadas em códigos e procedimentos legais, tais como: o 

corporativismo, o autoritarismo burocrático, a formulação autoritária de políticas e 

outros. Ignoram também o uso das instituições aparentemente informais e fluídas, a 

exemplo do jeitinho, da amizade e das redes de relações sociais adotadas pelos 

governantes e demais grupos políticos. 

O dualismo construído pelo capitalismo periférico como uma transição do 

tradicional para o moderno impede a análise da combinação de elementos distintos 

e duráveis que caracterizam uma sociedade específica, no caso a brasileira. 

Condições “estruturais similares podem produzir diferentes resultados em 

sociedades distintas, dependendo do padrão das escolhas feitas pelos principais 

atores políticos” (NUNES, 2003, p. 25).  

Para este autor, as instituições políticas desempenharam um papel “crucial na 

manutenção e integração, dentro de um marco nacional, de relações de classe e de 

padrões de acumulação de capital, no processo de implantação de uma moderna 
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ordem econômica industrial no Brasil.” (NUNES, 2003, p. 17). Paradoxalmente, 

essas instituições não refletem a existência de um modo moderno de produção 

capitalista no país. Os estudos de Nunes (2003) evidenciam como a introdução do 

capitalismo moderno no Brasil interagiu com a criação de um sistema institucional 

sincrético, antes regional e dualista, agora nacional e multifacetado. 

Nunes (2003) usa a noção de gramática para indicar a existência de 

princípios que estruturam as diferentes linguagens em uso no mundo da política. 

Estes princípios estão presentes no modo pelo qual instituições e sistema social se 

articulam e como ações e expectativas humanas são produzidas, ou seja, são 

padrões institucionalizados de relações que estruturam os laços entre sociedade e 

Estado brasileiro. No Brasil, existem quatro gramáticas preponderantes: clientelismo 

(e suas duas formas patrimonialismo e fisiologismo), corporativismo, universalismo 

de procedimentos e insulamento burocrático. Estas últimas emergem nos anos 

1930, sob o governo de Getúlio Vargas.  

Para Bresser-Pereira (2003, p. 11), essas quatro instituições políticas dividem 

o trabalho: o clientelismo e o corporativismo servem como instrumentos de 

manutenção e legitimidade política; o insulamento burocrático, como meio pelo qual 

as elites modernizantes tecnocráticas e empresariais promovem o desenvolvimento; 

o “universalismo de procedimentos, a afirmação lenta de um regime burocrático 

racional-legal e eventualmente democrático.” 

Nunes (2003) usa as categorias personalismo e impersonalismo para explicar 

como as gramáticas coexistem no Brasil e como a formação histórica, política e 

social contribuem para reforçar e reconhecer tais práticas. Por exemplo, o 

clientelismo é a materialização do personalismo em oposição ao impersonalismo 

proposto pelo universalismo de procedimentos. Já o corporativismo e o insulamento 

burocrático lançam mãos tanto do personalismo quanto do impersonalismo.  

Costa (2006, p. 146) também usa o personalismo para caracterizar uma forma 

particular de hierarquização social baseada na distinção entre indivíduos e pessoas. 

O autor expõe que numa sociedade relacional, “os elementos que conferem 

racionalidade e legitimidade à dominação burocrática, como a igualdade perante a 

lei, a universalização na aplicação da norma e o princípio de isonomia,” estão 

sujeitos à hierarquização social que distingue indivíduos (não é um cidadão 

completo) e pessoas (filho do deputado, governador, coronel) e posiciona estes 

membros de acordo com o peso de seus relacionamentos. Esse indivíduo não é 
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percebido como o patrão, cliente e a própria razão de ser dos Estados e dos 

serviços prestados, por quem está dos dois lados dos balcões da burocracia. 

 Com relação ao autoritarismo e democracia, Costa (2006) afirma que na 

maior parte do Estado brasileiro não vigora um sistema legal que assegure a 

efetividade dos direitos e garantias de indivíduos e grupos, que, mesmo fundado em 

relações assimétricas, possa garantir a ordem e a previsibilidade de 

comportamentos consistentes com a lei. O autor assevera que onde impera esse 

vazio legal, não há cidadania. Esse sistema de sujeição está na raiz do mandonismo 

local, configurado pelo domínio e reprodução das estruturas de poder oligárquico e 

de sua representação fisiológica e clientelista no sistema político nacional. Então, as 

relações entre Estado e sociedade, que configuram esse sistema e a democracia, 

caracterizam não somente um regime autoritário, mas também um Estado 

autoritário.  

Em contextos clientelistas, como o brasileiro, as trocas são generalizadas16 e 

pessoais diferentemente de contextos da troca específica que caracteriza o 

capitalismo moderno (NUNES, 2003). No Brasil, as relações sociais ainda são 

permeadas por estas instituições aparentemente informais. A situação de 

desigualdade social e econômica é, pois, imprescindível para que tais relações de 

lealdade se perpetuem entre os patrons e clientes.  

Na época do coronelismo, os donos do meio de produção eram considerados 

patrons, enquanto que os camponeses eram os clientes, isto é, relações 

personalísticas e trocas generalizadas e pessoais. No Brasil contemporâneo, as 

políticas sociais e personalísticas ainda tentam criar laços tipo patron e clientes, 

contudo, lançando mão de meios racional-legais e de estratégias legais e 

institucionalizadas por meio de programas governamentais que criam condições 

para a população de baixa renda subsistir, mas não suficientes para tornar-se 

autônoma ou emancipada. 

 O evento da vitória do movimento republicano, liderado por oficiais do exército 

e apoiado por elites oligárquicas insatisfeitas, altera a forma de governo de Império 

para República, mas não elimina os males sociais, o nepotismo, a patronagem e o 

                                                             
16

 Trocas generalizadas e pessoais porque cada objeto ou ação que é trocado contém uma referência 

à condição geral do grupo (NUNES, 2003, p. 27). A relação de compadrio inclui o direito do cliente à 
proteção futura por parte do seu patron. Já no contexto do capitalismo moderno, capitaneado pelas 
economias desenvolvidas, as trocas são específicas e impessoais, isto é, o trabalho é comprado e 
vendido num mercado livre.  
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patrimonialismo. Diversos fatores contribuíram para a conformação atual do Estado 

contemporâneo, tais como: a definição do sistema presidencialista, o voto direto 

para os poderes Legislativo e Executivo e a concessão de maior autonomia aos 

estados e municípios pela Constituição de 1891. 

Assim, o Estado agrário-patrimonialista do Império se estende até a Primeira 

República. Os burocratas recebiam sua renda proveniente do Estado e construíram 

um complexo sistema de agregados e clientes em torno deles sustentado pelos 

recursos públicos. Isso constituiu o patrimonialismo e o clientelismo, pois o critério 

de escolha usado pelos burocratas não era o racional-legal. O Estado era entendido, 

por eles, como a extensão de suas propriedades privadas (LEITE JÚNIOR, 2009). 

As reformas propostas pela República Velha não foram completamente 

realizadas porque houve uma excessiva multiplicação de municípios, pouco 

incentivo para a cooperação intergovernamental, a patronagem sobreviveu na maior 

parte do país, o federalismo compartimentado elevou os níveis de desempenho das 

instituições governamentais, mas não proporcionou o link entre elas (ABRUCIO, 

2005). 

A prática do clientelismo figurava como uma ética do favorecimento e troca de 

favores sobre a ética competitiva, e o bem público confundia-se com os bens 

pessoais. Essas práticas se constituíam obstáculos ao sistema capitalista. Por outro 

lado, o capitalismo periférico com dinamismo limitado não era suficiente para 

desarticular essas bases de sustentação de clientelismo (COSTA, 1999).   

A primeira fase da República é marcada pela divisão de poder entre os 

militares e república oligárquica “Café com Leite” oriunda, respectivamente, dos 

estados de São Paulo e Minas Gerais até 1930. Naquele período, as oligarquias 

ficaram conhecidas pela relação de troca com os coronéis; isso marca a presença 

do coronelismo na vida política e nas relações sociais.  

O sistema estadualista e oligárquico, que prevaleceu na República Velha, 

reforçou a patronagem no plano subnacional pela via da política do coronelismo 

(ABRUCIO, PEDROTI, PÓ, 2010). Coronelismo significava que os coronéis17 

exerciam o poder político, econômico e social sobre a população local e, por 

conseguinte, influenciavam a tomada de decisão da política regional e nacional e 

exerciam certo controle sobre as eleições. Isso evidencia a fragilidade do sistema 

                                                             
17 Esses coronéis nada mais eram que donos de extensa área de terra. 
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eleitoral e da autonomia de escolha de representantes pela população. Em alguns 

estados, os coronéis ditavam as regras e o Estado era uma extensão de seus 

domínios. 

Some-se a essa influência nefasta o processo eleitoral, bem como as fraudes 

na apuração dos votos que contavam com a conivência do próprio Congresso em 

acordo com o presidente da República para o reconhecimento dos deputados. 

 Para Leal (1980), o coronelismo se constituía um sistema político expresso 

numa complexa rede de relações que ia desde o coronel até o presidente da 

República.  

Com o advento do federalismo, os governadores eleitos tinham autonomia 

para governar, todavia, deviam negociar e manter uma relação de troca com os 

coronéis a fim de manter certa estabilidade. Essa relação envolvia o apoio dos 

coronéis para angariar votos nos locais onde exerciam domínio. Em troca, os 

governadores distribuíam vantagens aos apoiadores. A distribuição de cargos 

públicos não era apenas uma questão de empreguismo, mas sim o privilégio dado 

aos coronéis para indicar pessoas para assumir cargos de juiz, delegado e, até 

mesmo, de professora primária.  

Isso servia aos interesses econômicos, de segurança, manutenção e 

ampliação dos poderes instrumental, estrutural e simbólico dos coronéis (LEAL, 

1980). As funções do juiz e do delegado, estando sob o domínio de alguns coronéis, 

eram utilizadas como recursos estratégicos para o controle da mão de obra e para a 

competição com fazendeiros rivais ao permitir oprimir ou proteger os próprios 

trabalhadores ou perseguir os trabalhadores dos rivais fazendo uso da polícia como 

trunfo na luta econômica (CARVALHO, 1997). 

Na República, as tarefas de manutenção da ordem foram submetidas à 

burocracia na medida em que delegados se tornaram funcionários públicos, e os 

estados aumentaram rapidamente o efetivo de suas polícias militares que 

substituíram a Guarda Nacional na sua função original. A Igreja também foi 

separada do Estado, tendo em vista que serviços antes efetuados por ela, a 

exemplo do registro civil (de nascimento, de casamento e de morte), passaram a ser 

responsabilidade do Estado.  

  As novas elites médias urbanas foram atreladas às oligarquias de cuja 

patronagem dependiam – o que impôs limites à sua crítica - devido às ligações 

familiares, de amizade e lealdade (COSTA, 1999). Segundo Carvalho (1997), não 



134 
 

havia lutas de classe, pois os interesses mais amplos dos coronéis, como classe, 

eram raramente desafiados pelos governos ou pelos trabalhadores.  Para Faoro 

(2001), acima das classes, estava o aparelhamento político por uma camada social 

nem sempre articulada que imperava, regia e governava, em benefício próprio, num 

círculo vicioso e impermeável de comando. 

 

7.2 ANOS 30: RUPTURAS E CONTINUIDADES 

 

A chamada Revolução de 1930, mais do que uma nova conjugação de forças 

políticas, representou o ponto de inflexão da economia brasileira de base agrária. 

Abrucio, Pedroti e Pó (2010) dizem que o modelo de administração inaugurado por 

Getúlio Vargas abre uma nova era por três razões: a) ampliação do papel do Estado 

nos âmbitos econômico, político e social em nome do projeto modernizante nacional-

desenvolvimentista; b) constituiu uma nova burocracia baseada nos moldes 

weberianos como combate aos laços clientelistas e patrimonialistas; c) a essa 

burocracia profissional, meritocrática e universalista foi dada a responsabilidade de 

produzir políticas públicas em larga escala. 

Os primórdios da industrialização brasileira são afetados, paradoxalmente, de 

forma positiva pela Grande Depressão americana de 1929. Ao mesmo tempo em 

que abalou contundentemente as exportações brasileiras de café, principal item da 

pauta de exportações da época, ensejou também um processo de aceleração da 

política de industrialização via substituição de importações, como saída para a crise. 

Ou seja, as decrescentes receitas da balança comercial já não eram suficientes para 

financiar a importação de bens industrializados de que o país necessitava. A fonte 

de divisas (exportação do café) que financiou o primeiro ciclo da industrialização 

brasileira dava sinais de esgotamento e eram necessárias medidas de superação 

desse estrangulamento econômico. O Estado era então o único ator que poderia 

exercer esse papel naquela conjuntura. 

Para atingir tal intento, Getúlio Vargas entendia que as estruturas do aparelho 

oligárquico vigentes eram inadequadas ao projeto modernizante da economia 

brasileira de substituição de importações. Inicia-se o processo de profissionalismo 

do serviço público no Brasil, podendo ser considerado como a primeira tentativa de 

modernização da administração pública brasileira. 
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A reforma do escopo do Estado e de sua administração pública tornou-se 

premente. A cultura patrimonialista com vícios paternalistas na administração pública 

não se coadunava com as novas necessidades modernizadoras de governabilidade. 

Havia a necessidade da racionalização burocrática do serviço público, notadamente 

nas áreas de pessoal, de material e de finanças, como medida de combate aos 

vícios existentes.  

 Aquele período foi caracterizado por forte industrialização, reforma do serviço 

público e criação de empresas públicas. O resultado da instável aliança política entre 

Getúlio Vargas e demais atores o fez tomar decisões arbitrárias que culminaram em 

um governo autoritário e organizado burocraticamente no seu primeiro mandato, 

bem ao contrário do Estado liberal sonhado no passado.  

 A administração de Getúlio Vargas transferiu o poder dos estados para o 

governo central, assumindo importante papel para a sociedade e a economia. Do 

ponto de vista econômico, havia um intenso movimento de industrialização e 

urbanização acompanhado por políticas públicas. O processo de modernização 

envolveu um Estado capaz de agir nos setores da economia, na criação de 

diferentes instituições públicas e na implantação de novas políticas.  

Apesar da derrocada das oligarquias paulista e mineira, elas ainda detinham 

forte poder político durante boa parte do século XX, o que deixava Getúlio Vargas 

cauteloso ao elaborar políticas de bem-estar. Engenhosamente, o Presidente 

concentrou atenção nas questões dos trabalhadores urbanos vinculados à indústria, 

mas não se intrometeu nas relações dos trabalhadores rurais, onde o predomínio 

das oligarquias ainda era vigente (MEDEIROS, 2001).  

Por exemplo, Getúlio Vargas fez uso do clientelismo que lhe permitiu manter 

as velhas oligarquias políticas sob controle na sua primeira gestão. Criou o 

corporativismo como estratégia para organizar as relações do Estado com a 

sociedade e estimulou o insulamento burocrático como forma de proteger as 

agências da influência política das elites políticas da época. 

A despeito do formalismo liberal presente na Constituição de 1891, o 

clientelismo apresentou-se como traço distintivo da República Velha enquanto modo 

dominante de articulação entre sociedade e sistemas político e social. Contudo, a 

cultura do clientelismo como um padrão de troca não exigia como condição 

necessária a presença do agrarismo e do atraso oligárquico. Como padrão 

específico de troca social, o clientelismo também pertence à modernidade e 
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manifesta compatibilidade com outras formas de configuração social (LESSA, 2003, 

p. 7). 

O corporativismo completava a estratégia de modernização do Estado ao 

permitir a intermediação dos interesses de empresários e trabalhadores. Já o 

clientelismo era o instrumento político por excelência para garantir a implantação de 

políticas modernas e, simultaneamente, era o seu maior adversário (BRESSER-

PEREIRA, 2003).  

Getúlio Vargas organizou o aparato do Estado seguindo o modelo weberiano 

burocrático. Nesse modelo, adotam-se a departamentalização, o concurso público 

para ocupação de cargos administrativos e o sistema de meritocracia. A burocracia 

foi adotada por vários países desenvolvidos no final do século XIX, mas no Brasil 

isso aconteceu tardiamente (BRESSER-PEREIRA, 2001), e foi vista como meio de 

substituir antigas práticas de patrimonialismo e coronelismo prejudiciais para a 

estrutura administrativa (BRESSER-PEREIRA, 1998; CRUZ, 2008). Infelizmente, o 

modelo burocrático proposto na reforma falhou em colocar fim às antigas práticas da 

patronagem e foi criticado por sua obediência acrítica às normas. A reforma fez 

exceção ao patrimonialismo na emergente democracia com o formato do 

clientelismo. 

A reforma promovida pelo Departamento Administrativo do Serviço Público 

(DASP), de base burocrática, centrou mais nas normas e procedimentos do que na 

meritocracia. Essa modernização ambígua valorizou “mais os meios em si do que os 

fins relacionados à burocracia weberiana” (ABRUCIO; PEDROTI; PÓ, 2010, p. 43). 

Vale ressaltar que os tecnoburocratas não eram apenas técnicos. Eles eram 

técnicos políticos que se envolviam permanentemente em estratégias políticas para 

garantir sua autonomia sempre precária nessa obscura reforma do serviço público. 

A adoção da burocracia do tipo profissional foi a escolha apropriada para 

acomodar os interesses políticos do governante e de outros atores (CRUZ, 2008). 

Nesses termos, a preocupação implícita da reforma realizada por Vargas foi criar 

uma burocracia responsiva ao seu governo e não necessariamente à prestação de 

serviços públicos. 

Getúlio Vargas centralizou o poder em suas mãos e estabeleceu o Estado 

Novo em 1937. Ele impôs o fechamento do Congresso, elaborou uma nova 

constituição, a qual deu a ele controle sobre os poderes Legislativo e Judiciário e 

impôs o fechamento dos partidos. O governo de Getúlio Vargas apresentou 
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resultados positivos na estruturação de empregos, sistema burocrático da 

administração direta, investimentos na infraestrutura da indústria de base, crucial 

para a modernização econômica. O movimento a favor da democracia cresceu ao 

final da II Segunda Guerra Mundial, e Vargas foi deposto em 1945 pelos militares 

comandados por generais que compunham o seu ministério. O seu segundo 

governo na década de 1950 só reforçou o caráter autoritário e desenvolvimentista. 

 Os presidentes que o sucederam continuaram com a política do Estado 

nacional-desenvolvimentista, principalmente o período de Juscelino Kubitschek e o 

uso das gramáticas. De um lado, esta política trouxe, em certa medida, 

modernização econômica e administrativa. Por outro lado, ocasionou forte 

dependência econômica a instituições internacionais como, por exemplo, o Banco 

Mundial e produziu um subdesenvolvimento urbano e rural. 

 A instauração do universalismo de procedimentos intentados na reforma do 

serviço público e da implantação de um sistema de mérito a partir de 1930 não 

alcançou sua plenitude. Paradoxalmente, as elites as quais se julgavam portadoras 

de valores modernos e universalistas, não estavam então particularmente 

interessadas na democracia. “Até os anos 60, elas estavam muito mais preocupadas 

com o desenvolvimento que então se identificava com a industrialização” 

(BRESSER-PEREIRA, 2003, p. 12). 

 

7.3 ANOS 60: POLÍTICA NACIONAL-DESENVOLVIMENTISTA SOB A CONDUÇÃO 

DOS GOVERNOS MILITARES 

 

Com o advento dos governos militares, iniciado em 1964, uma segunda 

reforma administrativa foi empreendida pelos militares e elites sob a justificativa de 

corrigir o crescimento desordenado dos serviços públicos. O decreto-lei N.º 200/67 

regulamentou a administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas e 

sociedade de economia mista – estas duas últimas voltavam-se à intervenção direta 

no domínio econômico (ABRUCIO, PEDROTI, PÓ, 2010). Essas instituições 

detinham mais autonomia do que a administração direta atrelada às rígidas normas 

burocráticas (LEITE JÚNIOR, 2009), e maior flexibilidade baseada em técnicas de 

gestão do setor privado. Planejamento, coordenação, descentralização e delegação 

de competência e controle foram estabelecidos como princípios da administração 

federal. 
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 Abrucio, Pedroti e Pó (2010) apontam quatro problemas básicos referentes ao 

modelo reformista militar: a) seu caráter autoritário, permeado por uma ideologia 

tecnocrática, que pode ser sumarizada pela ideia da superioridade da técnica sobre 

a política; b) fragmentação da administração pública pelo Decreto N.º 200, que 

fracassou em criar mecanismos de coordenação e de aferição de desempenho das 

diversas unidades descentralizadas; c) fortaleceu a administração indireta em 

detrimento da direta, inviabilizando uma efetiva gestão de pessoal; d) impôs a 

reprodução de estrutura técnica aos estados e municípios que tiveram algum 

impacto modernizador, porém não estimulou os governos locais a aprimorarem a 

seleção e o desenvolvimento da burocracia, deixando novamente a porta aberta ao 

clientelismo. 

 Houve franco incremento de mecanismos de planejamento, incluindo os 

planos nacionais de desenvolvimento (PNDs) e afins e a busca pelo 

aperfeiçoamento das informações sobre o país. Vale ressaltar, todavia, que estes 

PNDs, com a pretensão de ser nacional e global, não foram completamente 

implementados devido às condições estruturais e à própria conjuntura política 

daquela época. Apresenta-se, como exemplo, o grande esforço despendido pela 

comunidade acadêmica e institutos de pesquisa em favor do Plano Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico, neutralizado por diretrizes econômicas 

contrárias e arbitrariedades cometidas pelos governos militares (SILVA; GARCIA, 

2014). 

O planejamento global teve enganos conceituais, constituindo outro elemento 

que concorreu para que o programado não se convertesse em ações executáveis. 

Muitos dos planejadores, sentados em seus escritórios na capital federal formulando 

planos nacionais, desconheciam as realidades dos estados brasileiros, a quem cabia 

definir a implementação das ações. “Esse engano colocou em xeque não somente 

os planos, mas igualmente a formulação teórica do planejamento global” (SILVA; 

GARCIA, 2014)18. 

 João Figueiredo e seu ministro Hélio Beltrão criaram o Programa Nacional de 

Desburocratização (PND), em 1979, que colocou em ação a eliminação do excesso 

da burocracia que atrasava ou impedia o uso dos serviços públicos. No entanto, 

seus ganhos não foram efetivados. Poucas ações foram adiante, pois as 

                                                             
18 Texto sem indicação de paginação. 
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resistências dentro do governo enterraram a maior parte das propostas. Tanto 

políticos quanto militares e burocratas temiam perder o seu poder (ABRUCIO, 

PEDROTI, PÓ (2010). A falha do programa pode até ser atribuída à vigência da 

ditadura; todavia, reduzir a burocracia não é apenas uma questão técnica, mas 

política, por envolver poder (MARINI, 2004). O programa teve descontínuos avanços 

e foi substituído pelo Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização 

(GesPública) em 2005.  

 Para Abrucio, Pedroti e Pó (2010, p. 52), mais uma vez, a reforma 

administrativa esquivou-se de adentrar nas “relações mais profundas entre política e 

estrutura burocrática, tendo como efeito mais importante a manutenção de um 

padrão frágil, ineficiente, quando não corrupto, dos serviços públicos na ponta do 

sistema.” Priorizou, assim, novamente os meios em detrimento dos fins, isto é, a 

prestação de serviços públicos. 

 

7.4 REDEMOCRATIZAÇÃO E A NOVA GESTÃO PÚBLICA 

 

 Com o fim do governo militar, inicia-se o processo de redemocratização do 

país, consolidado com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que, ao 

promover a descentralização fiscal, outorgou aos municípios uma posição de 

destaque nunca dantes vista no cenário político-administrativo brasileiro. Este fato 

trouxe em seu bojo uma situação sem precedentes experimentada pelo universo 

municipal. 

A reforma constitucional tentava desatar, assim, duas amarrações que 

entravavam o processo de desenvolvimento da vida administrativa municipal 

brasileira caracterizada, por um lado, pela total dependência de investimentos das 

esferas estadual e federal e, por outro lado, pela danosa cultura coronelista de 

dominação política local que impedia a inclusão social e democrática dos munícipes. 

Sem dúvida, objetivos progressistas para a mudança do quadro em que se 

encontrava a gestão municipal brasileira. 

Assim, a Constituição de 1988 propôs mudanças, tais como: o controle 

externo sobre a administração pública, o que abriu oportunidades para maior 

participação dos cidadãos, e a reforma do serviço público por meio da 

profissionalização burocrática. Essa última foi vista como reação ao clientelismo que 
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dominou o país anteriormente e, paradoxalmente, deu privilégios mesmo que 

indiretamente ao corporativismo burocrático (BRESSER-PEREIRA, 1998). 

 Contudo, estas mudanças não se concretizaram completamente por conta de 

diversos problemas: a) no que se refere à democratização do Estado, há poucos 

mecanismos de responsabilização e controle dos governantes; b) com relação à 

descentralização, houve uma proliferação de municípios com poucos incentivos à 

cooperação intergovernamental; c) parte da legislação do serviço público resultou 

em aumento do corporativismo estatal e não na prestação de serviços públicos 

(ABRUCIO; PEDROTI; PÓ, 2010). 

  Além disso, estava em voga uma nova compreensão, desde o início de 1990, 

sobre o escopo do Estado, o qual passaria de responsável direto pelo 

desenvolvimento econômico e social para promotor e regulador, principalmente, de 

políticas públicas. O presidente Fernando Henrique Cardoso coadunava com essa 

ideia e priorizou a reestruturação econômica, financeira e administrativa do país. 

Assim, emergiu o ambiente favorável para a proposição da administração pública 

baseada no ideário da NGP. 

 Para Bresser-Pereira (2001), o Estado pode ser entendido como forte quando 

age como um financiador de serviços não exclusivos, avaliador da qualidade destes 

por meio de vários canais e facilitador da competição das empresas nacionais. 

Objetiva-se caminhar na direção de um Estado mais forte financeiramente e dotado 

de instituições e estratégias administrativas gerenciais que lhe permitem aumentar o 

seu grau de governança e ganhar governabilidade. “Nesse quadro, compromissos, 

acordos e concessões mútuas sempre serão necessários. Afinal, a política é arte do 

compromisso. Mas, os compromissos e as permutas (trade-offs) serão outros” 

(BRESSER-PEREIRA, 2003, p. 12).  

Na área administrativa, o presidente Fernando Henrique Cardoso criou o 

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), com o objetivo 

de formular o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. O MARE elaborou o 

Plano Diretor baseado nos ideais da NGP e tentou implantar o modelo e as técnicas 

da administração já amplamente empregadas pelo setor privado às instituições 

governamentais. Também propôs a distinção entre: as atividades exclusivas do 

Estado relativas ao núcleo estratégico e agências executivas (Forças Armadas, 

polícia e tributação); serviços sociais e científicos não exclusivos, mas que devido às 

suas externalidades e direitos humanos demandam forte financiamento do Estado e; 
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produção de bens e serviços dominados pelo mercado (BRESSER-PEREIRA, 

2001). 

A reforma gerencial enfatizou uma forte afirmação da cidadania na qual 

defende os direitos republicanos, ou seja, o direito de cada cidadão de exigir que 

bens públicos – patrimônio histórico-cultural, ambiental e econômico - não sejam 

capturados por indivíduos ou grupos de interesses (BRESSER-PEREIRA, 1997, 

2000). A reforma gerencial clamou a eficiente provisão de serviços públicos sob os 

princípios da delegação de responsabilidade, transparência e responsabilização que 

facilitariam o alcance daqueles direitos.  

 Os instrumentos gerenciais sugeridos pela reforma foram: contratos de gestão 

que proviam a disposição de recursos humanos, materiais e financeiros; definição 

quantitativa e qualitativa de objetivos, de indicadores de desempenho e dos 

resultados acordados pelas partes. A competição administrada indica os parâmetros 

usados por agências e organizações sociais para avaliar os resultados que foram 

definidos nos contratos de gestão e compará-los àqueles de outras instituições 

similares que “competem” entre si. O monitoramento e a avaliação se tornam 

importantes instrumentos dessa nova administrativa. 

 Para atingir a eficiência administrativa e contribuir para a consolidação da 

democracia, a reforma gerencial intencionava maior autonomia para os 

administradores públicos, alterando práticas ou eliminando as regulações árduas da 

administração pública burocrática, usando estratégias de gestão por resultados, 

controle social, participação da sociedade, da imprensa e da oposição política. Pela 

primeira vez no Brasil, uma reforma da gestão pública foi focada nos resultados da 

ação governamental. 

 Houve uma reorganização administrativa no governo federal por meio do 

aperfeiçoamento da provisão de informação da administração pública – antes 

desorganizada ou inexistente – e o fortalecimento das carreiras de Estado 

(ABRUCIO; PEDROTI; PÓ, 2010). Além disso, a reforma gerencial desenhou uma 

mudança institucional para fazer o Estado apto a estabelecer um espaço não estatal 

para prestar serviços públicos. Por exemplo, as OSs e a Organização da Sociedade 

Social de Interesse Público (OSCIP) são oriundas desse movimento bem como as 

parcerias público-privadas (ABRUCIO, 2007). 

Vale elucidar que inicialmente foi implantado no Brasil o gerencialismo puro, 

voltado ao ajuste fiscal e eficiência devido à própria conjuntura nacional. Contudo, 
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posteriormente, há um movimento, ainda que acanhado, para o tipo de 

gerencialismo mais próximo ao Public service orientation e à participação 

democrática. Assim, o cidadão-usuário foi entendido tanto como um cliente do 

serviço público quanto como um participante do controle social.  

De um lado, eles lidam com demandas sociais e os serviços sociais como 

cidadãos. A satisfação do usuário deve estar relacionada à eficiente provisão de 

serviços. De outro, o cidadão foi convidado a participar do controle direto da 

administração como defensor da coisa pública por meio do controle social. 

Inicialmente, a reforma gerencial estabeleceu a participação de entidades da 

sociedade civil nos conselhos administrativos das OSs.  

Essa participação foi expandida por meio de mecanismos legais que 

permitem maior controle social. Por exemplo, o Portal da Transparência dá acesso à 

informação referente às despesas públicas realizadas por todos os níveis do 

governo. O Ministério Público mudou seu papel para dar conta das novas demandas 

sociais por uma sociedade mais justa e defender o direito de preservar o meio 

ambiente para futuras gerações. Outro exemplo é o Tribunal de Contas que recebe 

denúncias de despesas indevidas. 

Nesse novo panorama, o universalismo de procedimentos é visto como algo 

essencial. Contudo, o clientelismo embora condenado em termos de valor persiste 

enquanto prática. “O corporativismo, por sua vez, perde força, deixando de ser uma 

forma de organização da sociedade intermediada pelo Estado, para se transformar 

em mera estratégia de defesa de interesses por determinados grupos sociais” 

(BRESSER-PEREIRA, 2003, p. 12). O insulamento burocrático é, dessa forma, 

colocado em xeque como prática antidemocrática associada à profunda crise do 

Estado nacional-desenvolvimentista.  

Todavia, alguns fatores contribuíram para evitar ou postergar as inovações 

propostas pela reforma gerencial no nível federal (RIBEIRO; PEREIRA; 

BENEDICTO, 2013; ABRUCIO, 2007). A equipe econômica de Fernando Henrique 

Cardoso impediu diversas inovações institucionais, como uma maior autonomia para 

as agências por temer a perda de controle sobre as despesas. Os parlamentares 

temiam, pois, o emprego de um modelo administrativo mais transparente e dirigido 

ao desempenho, porque isso poderia reduzir a habilidade da classe política de 

influenciar a gestão das agências públicas por meio da manipulação de posições e 

fundos (ABRUCIO, 2007). 
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 Após o encerramento do MARE, o Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão focalizou, principalmente, o ajuste fiscal ao contrário de redesenhar o status 

institucional. A ênfase no ajuste fiscal resultou na Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF), que estabeleceu normas rigorosas para as finanças públicas (RESENDE, 

2002). O novo modelo de gestão também falhou em promover a integração social 

devido à gestão autoritária e decisões centradas em alguns burocratas (RIBEIRO; 

PEREIRA; BENEDICTO, 2013). 

Não há dúvidas de que as condições políticas e os problemas estruturais – 

clientelismo profundo, por exemplo, - minaram a reforma gerencial. Todavia, também 

houve erros de diagnóstico de acordo com Abrucio (2007). Um deles foi relacionado 

ao estreito entendimento das carreiras estratégicas do Estado. O segundo erro da 

reforma foi estabelecer forte oposição entre administração burocrática e as novas 

formas de administração gerencial. Isso criou uma desnecessária fricção entre os 

setores estratégicos da burocracia que poderiam ter sido ganhos mais facilmente 

pelo processo de reforma. Esta perspectiva dicotômica conduziu as pessoas a 

acreditarem que um substituiria o outro. Ao contrário, foi mais um movimento 

incremental no qual coexistiram aspectos do modelo weberiano e da NGP, 

simultaneamente. 

O modelo de administração pública proposto por Bresser-Pereira, no Plano 

Diretor de 1995, pode ser compreendido como idealmente ótimo, todavia, houve 

alguns descompassos entre a teoria e a práxis. A proposição de uma nova 

governança na qual os aspectos de eficiência, eficácia e efetividade estão 

estreitamente relacionados à responsabilização e à participação da sociedade é o 

ideal desejado. Contudo, assim como a implantação da burocracia dos serviços 

públicos foi ajustada para acomodar interesses e reduzir conflitos de grupos 

oligárquicos, o gerencialismo também foi ajustado para tal acomodação. As 

instituições formais e informais impedem uma verdadeira reforma, ou seja, o que se 

verifica na realidade são ações de caráter incremental que sofrem avanços e 

descontinuidades. 

 As práticas gerenciais oriundas da Reforma de 1995 prosseguiram ao longo 

dos mandados dos presidentes petistas Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, 

embora diferentemente das reformas empreendidas nas gestões anteriores. Pode-se 

afirmar que houve incrementalismo com a criação de espaços de interlocução que 

facilitaram a comunicação entre governo e sociedade, mas que infelizmente não 
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permitiram à sociedade exercer o controle social e a deliberação de políticas 

públicas.  

O Estado democrático-gerencial deveria atender aos anseios da população 

por mais democracia, na qual a sociedade civil e a opinião pública são cada vez 

mais importantes e a defesa dos direitos republicanos toma espaço (BRESSER-

PEREIRA, 2001). O problema parece residir no fato de que esse novo modelo, 

alterando a configuração tradicional do Estado brasileiro, não foi capaz de 

proporcionar crescimento e desenvolvimento humano. 

Para Costa (2006, p. 152), o que se verifica, repetidamente, é que os 

governos aparentemente “engajados nesse tipo de projeto [reformista] são apoiados 

por grupos oligárquicos e lideranças fisiológicas que representam os interesses 

particularistas dos detentores de privilégios e isenções” e não se interessam por 

reformas que promovam formas mais igualitárias de competição política e novos 

tipos de relacionamento entre Estado e sociedade.  

Para este autor, o impasse se revela quando pressões por democracia e 

“equanimidade vão de encontro aos interesses oligárquicos representados no 

sistema político e no próprio Estado autoritário, que segue servindo como a principal 

arena de disputa entre os atores por ele mesmo reconhecido.” (COSTA, 2006, p. 

153). 

Para Costa (2006, p. 154), enquanto o país não conseguir ampliar e 

universalizar “os direitos civis e formar uma ampla classe média, capaz de superar a 

política clientelista do mandonismo local e das oligarquias regionais, não dotará o 

sistema político da representatividade necessária à condução da reforma do Estado, 

que promova a sua ‘desprivatização’”, eliminando privilégios, cartórios, concessões, 

permissões, favores e comércio incestuoso entre poderosos. Por conseguinte, isso 

só pode ser feito através do próprio Estado. 

Em suma, as sucessivas tentativas de reforma da administração pública 

brasileira, que se sucederam a partir de 1930, não se efetivaram plenamente por 

quatro razões: 1) os governos não romperam com as práticas institucionalizadas do 

patrimonialismo, clientelismo, nepotismo e corrupção, ao contrário, adaptaram-nas 

para alcançar seus objetivos; 2) os objetivos políticos e razões elencadas para as 

reformas não eram devidamente evidenciados; 3) as reformas dependiam de 

aprovação ou alteração na Constituição ou outras legislações para efetivar-se; e 4) 
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havia mais enfoque nos processos do que nos fins, ou seja, na prestação de 

serviços públicos. 

A administração pública foi e é um meio de exercício de poder e de comando 

dos governantes. Então, ela é moldada de acordo com os interesses políticos e 

ocasionalmente sociais e democráticos. Assim, a escolha do tipo de administração e 

do corpo burocrático não é inocente nem sem intenção. 

  

7.5 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DOS ENTES SUBNACIONAIS 

 

As ideias e instituições propostas pela Reforma de 1995 estão sendo 

empregadas pelos estados brasileiros desde 2000. Contudo, a adoção do 

gerencialismo apresenta impactos em graus heterogêneos devido às disparidades 

socioeconômicas, contextos políticos, institucionais e administrativos próprios de 

cada estado federativo brasileiro e das práticas clientelistas vigentes.  

O ritmo das reformas administrativas dos estados tem avançado contínua e 

diferentemente (ARAÚJO, 2010). Um dos motivos é o modo de articulação com os 

outros níveis de governo em diversas políticas. Esta realidade dificulta as reformas 

da administração pública estadual, uma vez que a modernização dos “meios não 

necessariamente melhora o desempenho das atividades-fim.” A articulação entre 

gestão e políticas é mais nebulosa no plano estadual quanto no federal (ABRUCIO; 

GAETANI, 2008).  

No caso dos governos estaduais brasileiros, reformar o Estado é a 

combinação de iniciativas meritocráticas relacionadas à burocracia e à NGP, 

simultaneamente. Nesse sentido, as reformas não avançaram tanto. Mas é no 

campo da democratização e da responsabilização do poder público que os estados 

pouco evoluíram em relação à NGP. A governança democrática interna e em relação 

à sociedade e aos outros poderes não avançou muito, “o que pode prejudicar o 

restante das reformas, uma vez que as mudanças dependem decisivamente de 

coalizões reformistas e da transformação dos valores dos funcionários públicos e da 

população.” (ABRUCIO; GAETANI, 2008). 

A reflexão que exprime preocupação diz respeito a como garantir a 

continuidade dessas reformas, visto que muitas são associadas ao governador 

vigente, ou seja, políticas personalísticas que se constituem um problema estrutural 

brasileiro com sérias consequências. De fato, os governadores são atores decisivos. 
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Os chefes do Executivo estadual de Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Bahia e 

Ceará associaram suas gestões a símbolos e retóricas reformistas. Neste sentido, 

não só apoiaram as reformas como as tornaram num elemento estratégico em seu 

cálculo político. Nesse quadro, um path dependence positivo pode assegurar certa 

continuidade, mas é necessária mudança estrutural e de percepção também por 

parte da população acerca da noção do serviço público. 

É possível que as administrações estaduais estejam fazendo as “coisas 

certas”, mas sem que isso tenha o impacto desejado, em razão da indefinição de 

suas funções. As formas de relacionamento dos estados com os municípios ainda 

não foram adaptadas ao novo cenário descentralizador. Por muitas vezes, a solução 

foi utilizar o velho modus operandi da cooptação política de prefeitos e líderes locais, 

com resultados negativos para a prestação dos serviços públicos.  

Ao tratar das fragilidades das administrações estaduais, Abrucio (2005b) 

destaca cinco questões a partir do relatório do Diagnóstico PNAGE:  

1) fragmentação e a ausência de coordenação entre a gestão e as políticas 

públicas; 

2) aprimoramento dos serviços nas áreas-fim dos governos estaduais: 

segurança, educação e saúde. A reforma da gestão pública de nada adiantará se 

não contribuir para estas três políticas, especialmente a segurança, visto que é a 

atividade mais importante dos governos estaduais, de maneira que sua fragilidade 

transforma-se num problema de legitimidade social dos governantes;  

3) a maior fragilidade dos estados encontra-se na área de Recursos Humanos, 

pois afeta a todos os outros setores da administração pública; 

4) elaboração de reformas refere-se a preparar o terreno para uma nova 

institucionalidade. Esta depende fundamentalmente da disseminação de valores 

referentes a um novo ethos público, ou seja, a adoção de políticas nesta área para 

reduzir o confronto entre a cultura organizacional dominante, com fortes traços 

burocráticos acoplados à lógica clientelista, e os modelos institucionais da NGP; 

5) destaque, primordialmente, para as informações que os governos estaduais 

têm sobre si mesmos, ou melhor, há quantidade enorme de dados básicos e 

estratégicos desorganizados e desatualizados, ou concentrados num setor e 

desconhecidos pelos formuladores de políticas.  

Existem muitas informações nos estados, o que não há é uma política 

consistente para organizá-las e tratá-las gerencialmente. Conclui que sem uma base 



147 
 

sustentável e organizada de informações, não é possível dar solidez às reformas 

que dependem de subsídios informacionais para que decisões de melhor qualidade 

gerencial sejam tomadas. 

A necessidade sobre a produção, coleta e distribuição da informação, para a 

realização das atividades governamentais e estatais, sempre existiu, em menor ou 

maior grau. Contudo, a nova governança proposta pela NGP altera a relevância de 

informação de tal forma que cria instituições e regras específicas para nortear os 

processos informacionais. Para Braman (2014), o Estado burocrático foi um grande 

produtor e consumidor de informações, haja vista o aperfeiçoamento do censo e dos 

dados de imigração. Todavia, o Estado caracterizado como gerencial – 

principalmente num contexto democrático – aperfeiçoou e incrementou as fontes de 

produção, coleta e distribuição de informação para uso de caráter estratégico e 

político. 

O governo federal e seus entes subnacionais reconhecem que as 

informações existentes não dão conta de fornecer subsídios para acompanhar a 

formulação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas, nem garantem a 

participação democrática apregoada pela Constituição e pela NGP. Entretanto, as 

iniciativas acerca dessa questão informacional, em geral, resumem a aquisição de 

TICs e, eventualmente, as reformulações de processos e práticas nas instituições 

governamentais. Daí a necessidade de se estudar a gestão da informação e as 

políticas que a envolvem no contexto governamental, para que se constitua não 

apenas como recurso para tomada de decisão, mas como força constitutiva da 

sociedade. 
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8 CAMINHOS TRILHADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, INFORMAÇÃO, 

POLÍTICA E PODER 

 

 Neste capítulo entra em cena o cotejamento entre a teoria sobre informação, 

política, poder e administração pública descrita nos capítulos teóricos e a realidade 

da gestão da informação do Pacto pela Vida, baseado nos depoimentos dos 

entrevistados, nos documentos governamentais e na legislação referente à 

regulação do fluxo informacional do PPV.  

Teoricamente, o estudo apoia-se na tipologia de informação descrita por 

Braman (1989; 2009), na qual os diversos entendimentos da informação podem ser 

associados aos diferentes estágios da tomada de decisão política. Reconhece-se 

que as quatro manifestações de exercício de poder estudadas pela referida autora,  

reforçadas nas investigações de Brito (2015) e Ávila (2014), ajudam a desvendar 

como as estratégias adotadas pelo governo de Pernambuco para conduzir as 

políticas públicas evidenciam a centralidade da informação e, por conseguinte, o 

poder informacional. 

 O exercício dos poderes instrumental, estrutural, simbólico e informacional 

apresenta materialidade e capilaridade diferentes. Como visto nos capítulos teóricos, 

os governos lançam mão de cada um deles ou da combinação de alguns em 

decorrência da situação ou do objetivo pretendido. Assim, para evidenciar a 

materialidade do exercício de tais poderes é imprescindível entender os contextos 

político, econômico e administrativo que envolvem as decisões e estratégias 

governamentais. 

 A busca pela compreensão da distinção entre a administração pública de 

caráter predominantemente burocrático para a gerencial levou, inicialmente, ao 

entendimento equivocado de que havia ocorrido uma ruptura na administração 

pública burocrática brasileira. Contudo, o que houve foi um incrementalismo com o 

acréscimo de princípios e práticas da Nova Gestão Pública.  

Essa constatação conduziu a dois esclarecimentos. Primeiro, a administração 

pública continua sendo o arcabouço teórico e prático para administrar a coisa 

pública, independente da predominância da burocracia ou do gerencialismo. De fato, 

o uso do discurso crítico ao modelo burocrático, empregado por políticos e 

administradores, é uma retórica para questionar gestões de opositores políticos ou 

evocar uma nova capacidade governativa mais eficiente, eficaz e efetiva. Mas, de 
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fato, não se administra sem burocracia, ou seja, apregoar o fim dela tornou-se mais 

retórica do que realidade. 

Segundo, embora o equívoco inicial sobre a apregoada ruptura da 

administração pública tenha sido contornado por meio do aprofundamento da 

investigação teórica e histórica, esta pesquisa também revelou e confirmou que o 

emprego dos princípios do gerencialismo na administração pública coloca a 

informação como elemento central e substancial para a efetivação da gestão por 

resultado e seu respectivo processo de monitoramento e avaliação. 

Assim, inicia-se o último trecho dessa viagem intelectual pelos caminhos 

delineados pela administração pública, informação, política e poder – descortinando 

as estratégias adotadas pelo governo de Eduardo Campos de 2007-2014.  

 

8.1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PERNAMBUCO NOS MOLDES DA GESTÃO 

POR RESULTADOS (1999-2014) 

 

Antes de adentrar na análise do objeto de estudo, qual seja, a gestão da 

informação do PPV, examinam-se os contextos políticos, econômicos e 

administrativos do estado de Pernambuco. Sendo assim, a primeira seção desse 

capítulo apresenta como se deu a mudança da administração pública pernambucana 

iniciada pelo governador Jarbas Vasconcelos, em 1999, e continuada por Eduardo 

Campos a partir de 2007. Vale ressaltar, que as duas gestões político-

administrativas são muito distintas e particulares devido à agenda política e ao 

momento histórico de cada uma delas. 

 Provavelmente o estado de Pernambuco passou por outras reformas 

administrativas, contudo este estudo escolheu demarcar a reforma administrativa 

iniciada por Jarbas Vasconcelos por duas razões. Primeiro, por reconhecer uma 

mudança no escopo do estado – de executor principal a coordenador de políticas 

públicas. Segundo, pela alteração, ainda que incipiente, da administração pública 

burocrática para a de caráter gerencial para dar conta do novo escopo desse estado. 

Essa alteração gerou uma preocupação com a informação que se tinha sobre o 

estado e suas atividades, visto que começaram as iniciativas em prol do governo 

digital e de definição de sistemas de informação. Assim, apresentar-se-á uma 

síntese das ações empreendidas pela gestão de Jarbas Vasconcelos. 
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Seguindo os moldes da reforma do governo federal, Jarbas Vasconcelos 

expressava a alteração do agir estatal, ou seja, a passagem de um estado com 

escopo de prestador direto de serviços para o de coordenador e gestor das políticas 

públicas prioritariamente (CORREIA, 2011). Também instaurou a Comissão Diretora 

da Reforma do Estado (CDRE), para coordenar tal política pública, composta pelo 

vice-governador e por alguns secretários. E elaborou o Plano Diretor da Reforma do 

Estado que propunha quatro dimensões principais: ajuste fiscal, reestruturação 

institucional, valorização dos servidores e a mudança da administração pública 

burocrática para gerencial. O motivo alegado para a realização dessa política residia 

na retomada da governança, isto é, da capacidade do governo de promover políticas 

públicas.  

A proposição do governo Jarbas era criar um novo modelo de administração 

pública orientada aos resultados e de relacionamento com a sociedade. Para tal fim 

criou o Programa Pernambucano de Modernização da Gestão Pública (Progestão), 

sob a responsabilidade da Secretaria de Administração e Reforma do Estado (Sare), 

idealizado em 2000, com o objetivo de implantar nas instituições estaduais as mais 

modernas técnicas de administração pública, tais como: planejamento estratégico, 

critérios de excelência da qualidade, indicadores de desempenho e contratos de 

gestão (CARVALHO FILHO, 2003). Vale ressaltar que essas técnicas pressupõe o 

uso intensivo de informações.  

Esse programa fundamentou-se no ciclo de melhorias contínuas com duas 

dimensões principais: avaliar e agir. Assim, firmaram-se contratos de gestão e 

monitoramento de resultados em torno das ações concebidas, planejadas e 

realizadas (CARVALHO FILHO, 2003). Foi criada a Gerência de Monitoramento e 

Avaliação vinculada à Sare, responsável pelo monitoramento e avaliação 

quadrimestral das metas pactuadas, do processo de contratualização e do 

Progestão (CORREIA, 2011). A contratualização da administração direta e indireta 

do poder executivo estadual foi um dos principais mecanismos da modernização, 

materializada no artigo 66 da Lei complementar nº 49/2003.  

A gestão orientada por resultados e para a satisfação dos cidadãos com os 

serviços e atendimentos recebidos do estado constituíram as bases da Reforma de 

Pernambuco. O argumento, à época, para convencer as instituições estatais a 

aderirem ao Progestão, era o aumento da visibilidade advinda da modernização de 

seus processos com vistas a resultados eficientes, eficazes e efetivos. 
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O Progestão adotou metodologicamente as diretrizes dos Programas de 

Qualidade e de Desburocratização do Governo Federal e do Programa Brasileiro da 

Qualidade e Produtividade (PBQP). De acordo com Carvalho Filho (2003, p. 8), a 

cultura formal e burocrática das instituições governamentais criaram ambientes 

pouco favoráveis “à avaliação do desempenho e ao reconhecimento das 

contribuições dos gestores, funcionários e grupos para a produção dos erros que 

estão na base dos resultados insatisfatórios.” 

O governo adotou a estratégia da premiação para convencer e persuadir as 

instituições estaduais a modernizar suas gestões e aderir ao Progestão. A 

premiação se constituiu um estímulo e orientação às instituições na avaliação e 

acompanhamento de seu desempenho, no reconhecimento de seu empenho na 

implantação da gestão por resultados e na satisfação dos cidadãos. De fato, o 

governador Jarbas Vasconcelos almejava dois objetivos relativos à premiação: a 

modernização da administração pública estadual e o seu possível reconhecimento 

em nível federal (CORREIA, 2011). Este segundo objetivo provavelmente 

relacionado ao processo eleitoral futuro. 

Apesar dos esforços empreendidos no governo de Jarbas Vasconcelos, o 

governador Eduardo Campos, eleito em 2006, e sua equipe encontraram enormes 

dificuldades para a aquisição de informações atualizadas e precisas sobre recursos 

materiais, humanos, físicos e financeiros. Contudo, a gestão de Eduardo Campos foi 

beneficiada por encontrar um cenário político, econômico e administrativo 

relativamente favorável para implantação do seu projeto de governo. No que diz 

respeito ao contexto político, o governador de Pernambuco estava alinhado às 

políticas do governo federal o que facilitou o diálogo e investimentos (SILVA, 2014).  

No cenário econômico, o estado estava recebendo aporte financeiro do 

governo federal e estava vivendo um momento de franca expansão econômica com 

a implantação do complexo logístico do Porto Suape, Refinaria Abreu e Lima, 

Fábrica da Fiat, Estaleiro Atlântico Sul e obras de infraestrutura como, por exemplo, 

Ferrovia Transnordestina e a transposição do Rio São Francisco.  

No quadro fiscal, o governo anterior já havia implantado algumas iniciativas 

para conter gastos públicos e adequar as finanças estaduais. No panorama político-

administrativo, o estado pernambucano já havia iniciado a reforma do escopo de sua 

atuação e de sua administração seguindo os moldes da reforma gerencial sem, 

contudo, alcançar resultados expressivos.  
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Se por um lado, Eduardo Campos tinha um cenário político e econômico 

favorável, por outro, o quadro fiscal e administrativo precisava de ações emergentes 

para dar conta dos massivos investimentos realizados no Estado e sanar problemas 

sociais graves. Diante das demandas prementes, o governo encomendou um 

diagnóstico, por meio do qual foram detectados vários problemas administrativos 

relativos:  

a) ao processo de coleta, interpretação e divulgação dos indicadores;  

b) à fragilidade no monitoramento, acompanhamento e controle dos 

instrumentos de contratualização com as OS e OSCIP;  

c) à falta de apoio da alta administração das instituições estaduais;  

d) à escassa produção da informação e sua inadequada disseminação, e à 

ausência de atributos de confiabilidade, precisão, relevância e pontualidade, 

influenciando negativamente no processo de tomada de decisão (CORREIA, 2011).  

O relatório apontou que “tais problemas contribuíram para a não 

institucionalização de uma cultura de foco em resultados na administração direta e 

indireta, salvo louváveis exceções” (CORREIA, 2011, p. 110). Além da contribuição 

desse relatório, Eduardo Campos contou com a presença de alguns servidores que 

participaram diretamente da reforma administrativa promovida pela gestão do 

governador anterior e que apontaram os seus respectivos sucessos e deficiências. 

Sabiamente, esses sucessos e entraves foram usados como aprendizado pela 

gestão de Eduardo Campos. 

A partir da identificação dos problemas e das recomendações para saná-los 

foi criado o modelo de governança por resultados Todos por Pernambuco. Esse 

modelo implicou a realização de uma série de mudanças na administração pública, 

com base em três elementos fundamentais: a) construção da agenda estratégica; b) 

alinhamento da arquitetura organizacional implementadora, e; c) implantação de 

mecanismos de monitoramento e avaliação (MARINI, MARTINS, 2014). 

O governo de Eduardo Campos tomou uma série de decisões que facilitou a 

implantação do modelo Todos por Pernambuco, como reunir líderes com experiência 

na gestão de resultados e com capacidade política para aplicar tais princípios. Além 

disso, dois fatores foram fundamentais para o sucesso do modelo de gestão: a 

decisão do governador de assumir as rédeas da implantação do modelo; e a criação 

e fortalecimento da Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG) para conduzir o 

modelo (ALESSANDRO; LAFUENTE; SHOSTAK, 2014). 
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A partir daí o governador Eduardo Campos lançou mão dos poderes 

instrumental, estrutural, simbólico e informacional em diferentes graus e situações 

para viabilizar suas estratégias de condução do estado pernambucano. De acordo 

com o entrevistado nº 1 do nível estratégico, quando indagado sobre o exercício de 

tais poderes, ele respondeu que foi necessário tanto para implantação, quanto para 

a consolidação do modelo de governança: 

“Eu acho que o modelo passeou por essas formas de poder. Durante 
algum tempo, se estruturou dentro do aspecto carismático da 
liderança [de Eduardo Campos]. Depois, esse aspecto carismático 
da liderança foi utilizado, inclusive, para reforçar este caráter técnico, 
o poder pela tecnicidade, na medida em que o Estado começou a 
aportar metodologias que foram consideradas exitosas.” Entrevistado 
nº 1. 

Em outros trechos da entrevista, ele descreve as quatro gerações pelas quais 

o modelo passou:  

“A primeira geração que foi condizente, ou foi coincidente com o 
primeiro governo, a gente diz que foi um período de instalação, de 
implantação do modelo, em que essas técnicas e práticas foram 
usadas para aumentar o triplo E – eficiência, eficácia e efetividade. 
Então começou com os olhos verdes de Dudu, poder carismático. E 
depois, como tinha uma carência de metodologia passou para o 
técnico.” Entrevistado nº 1. 

Na primeira geração, ele menciona a mudança da cultura e da arquitetura 

institucional para dar conta do que o modelo de governança apregoava (poder 

estrutural). Já na segunda geração, entra o aspecto da inovação e ampliação do 

ferramental administrativo para ir além do planejamento: 

“Passado o primeiro governo, passada essa primeira etapa, a gente 
entra numa segunda etapa que a gente chama de etapa de 
maturidade. Essa etapa de maturidade coincidiu com o segundo 
governo, e o modelo foi usado para aportar inovação no Estado. [...] 
o entendimento de que a gestão pública não se dá somente pelo 
aspecto do core business, do planejamento, da administração, etc. 
Mas que é preciso trabalhar marcos legais, formação de pessoas e 
gestão do conhecimento. Então foram criadas novas áreas de 
governo, o modelo começou a se referenciar com outros modelos, a 
gente começou a ter atividades mais constantes de benchmarking.” 
Entrevistado nº 1. 

Claramente percebe-se o exercício do poder estrutural ao mencionar a 

criação de marcos legais e a formação de pessoas. Do poder simbólico, ao iniciar 

atividades de benchmarking – como estratégia de importar e principalmente exportar 

boas práticas para instituições nacionais e internacionais e, assim, criar a imagem 

de um estado com práticas modernas e eficientes. Essa estratégia gerou o 

recebimento de premiações de diversas instituições. O estado foi agraciado com o 
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Prêmio das Nações Unidas de Serviço Público (UNPSA) com as iniciativas: 

Seminários Todos por Pernambuco, na Categoria Promoção da Participação na 

Construção de Políticas Públicas através de Mecanismos Inovadores, edição 2012; 

e o Pacto Pela Vida, na Categoria Melhoria na Entrega de Serviços Públicos, em 

2013. Também em 2013 o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

premia o Modelo de Gestão de Resultados do Programa Pacto Pela Vida do Estado 

de Pernambuco, na Categoria Governo Seguro: boas práticas em prevenção do 

crime e da violência.19
 

Nesse ponto, percebe-se que a gestão de Eduardo Campos, ao propagar os 

resultados de sua gestão e receber premiações em diversos países, foi mais eficaz 

do que a de Jarbas Vasconcelos. Segundo o entrevistado nº 1 do nível estratégico, 

ele mesmo viajou o mundo para receber prêmios: “Eu fui à Coreia, México, Estados 

Unidos, Uruguai, rodei o mundo, porque viram Pernambuco.”  

E continuando sobre a terceira geração do modelo, o entrevistado afirma: 

“E hoje a gente está vivendo o terceiro momento, que é momento da 
disseminação [...]. Disseminar modelo tanto para dentro, em direção 

aos órgãos de Estado, na forma de planos estratégicos 
organizacionais alinhados à estratégia do Estado, quanto para fora. 
Quer dizer, levar essa metodologia para os municípios, que é onde 
está o cidadão. E para disseminar você precisa de quê? De 
informação. Precisa de modelos estruturados de comunicação. 
Você precisa não de TIC, mas de sistemas de informação. Então 
hoje está vivendo essa terceira fase.” Entrevistado nº 1. 

E ao concluir a resposta sobre o exercício de poder, ele acrescenta: 

“[...] Então a passagem por estes 4 elementos [poderes instrumental, 
estrutural, simbólico e informacional] da teoria que você está 
utilizando para estruturar o seu argumento a gente passou e 
corrobora inclusive com essa teoria, mas nós colocamos isso 
como um contínuo e um ciclo que a gente está vivendo. Muito 
brevemente devemos entrar num outro ciclo, que é o ciclo de olhar o 
modelo como um instrumento de marketing.” Entrevistado nº 1. 

Vale destacar que o entrevistado participou do governo de Jarbas 

Vasconcelos e ocupa um cargo estratégico na SEPLAG desde o primeiro mandato 

de Eduardo Campos. Ele é uma das referências ao mencionar o modelo de 

governança Todos por Pernambuco, daí a clareza em expor as fases e o aporte 

metodológico empregado na construção de tal gestão. 

Antes de adentrar na descrição das metodologias do modelo, vale a pena 

destacar o papel de Eduardo Campos na condução do estado e, por conseguinte, do 

                                                             
19 

 Informação extraída do website da SEPLAG, em 26 de junho de 2016, 
http://www.seplag.pe.gov.br/web/tppe/todos-por-pe-premiacoes 
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modelo. Parece ser unânime o enaltecimento da capacidade de gestão e de 

sedução de Eduardo. Em teses, artigos e entrevistas todos se referem a ele com 

admiração. Apresentam-se dois trechos de entrevistas que corroboram essa 

afirmação. O primeiro foi extraído do entrevistado nº 1 de nível estratégico, que 

afirma:  

“[...] é inegável a importância de Eduardo Campos para o modelo. É 
inegável. O fato de tornar seu o modelo, o fato de ser um líder 
carismático, o fato de um dos aspectos importantes da sua 
formação enquanto líder, também era um sólido conhecimento 
técnico dos aspectos da gestão pública.” Entrevistado nº 1. 

O segundo trecho foi extraído da Revista Época, de 2013: “Campos é, 

sobretudo, olhos. Na beleza variante da cor, que fisga a atenção e, principalmente, 

na mirada, no manejo que lhes sabe dar, ora águia, ora cobra, focados na sedução. 

‘Sedutor’ é um recorrente qualitativo até entre adversários regionais” (CAMPOS, 

2013, p. 46). Mas não só de sedução vive o homem.  

Pode-se constatar isso através do trecho do entrevistado nº 2, que destaca 

outra face de Eduardo, que de certa forma virou mito entre os atores envolvidos com 

o processo de monitoramento, a de fazer uso de toda e qualquer estratégia que 

possa pôr em prática. De acordo com ele: 

“É porque além de tudo que Eduardo significou e significa pra gente, 
digamos que se criou um estereótipo. Então existiam as cobranças 
mais firmes, tinham as batidas na mesa, que já ficaram conhecidas 
de todo mundo e que, de certa forma, a gente percebe que os atores 
do Pacto, as Polícias e as outras Secretarias envolvidas, [...] todos os 
servidores públicos e gestores, meio que se acostumaram com esse 
modo que Eduardo teve de conduzir o Estado, as políticas, enfim.” 
Entrevistado nº 2. 

Aliás, quando se fala em ‘batidas de mesa’, somos remetidos às reuniões de 

monitoramento, que merecem atenção especial, e serão tratadas na seção referente 

ao PPV.  

Feito esse breve reconhecimento do perfil de liderança presente ao longo de 

oito anos em que o modelo se consolidou, voltemos à descrição das metodologias. 

O governo estadual, em 2014, lançou uma série de livros que apresenta a 

composição das estratégias, do processo de monitoramento e dos pactos, tais 

documentos se constituíram uma fonte importante para entender os componentes 

principais do modelo de gestão (Figura 3)somados aos demais documentos oficiais 

e acadêmicos. 
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Figura 3 – Modelo de gestão Todos por Pernambuco 

 

Fonte: Marini e Martins (2014, p. 12). 

O primeiro elemento do modelo, Diálogo com a sociedade, ocorreu a partir do 

Programa de Governo e dos Seminários Regionais visando aumentar a participação 

e legitimar as ações governamentais. O segundo componente, Estratégia, é um 

plano central de governo de médio prazo. Os objetivos estão organizados sob a 

forma de um Mapa da Estratégia, o qual inclui a visão para o futuro, premissas, 

perspectivas e focos prioritários que guiam o funcionamento das unidades de 

governo. Dentre as premissas estão o diálogo com a sociedade, a transparência, 

responsabilidade, controle social e gestão com foco em resultados.  

Os objetivos estratégicos são definidos após o processo de negociação entre 

governador e secretarias e orientam a elaboração do Plano Plurianual. Devido à 

limitação de recursos financeiros e materiais a administração escolhe em quais 

áreas investir, monitorando os processos e resultados afins. Assim, um dos atributos 

da gestão estratégica é a seletividade (MARINI; MARTINS, 2014). Nesse quadro, as 

três áreas prioritárias do estado – educação, saúde e segurança pública - 
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desenvolvem monitoramento diferenciado dos demais objetivos estratégicos e são 

pactuados com as respectivas secretarias do poder executivo. 

O terceiro elemento é a elaboração e gestão do orçamento, de forma que 

expresse a decisão governamental sobre alocação e realocação de recursos 

financeiros e investimentos. Para acompanhamento dos resultados advindos da 

alocação de recursos, outros elementos fundamentais são o monitoramento e a  

avaliação (CRUZ, 2013; MARINI; MARTINS, 2014). Cada objetivo estratégico tem 

metas monitoradas e controladas pelo Núcleo Estratégico do Governo – governador, 

vice e secretários - de forma sistemática e contínua. 

A implementação é um dos elementos mais desafiantes porque implica que a 

estratégia ocorra em toda máquina pública, o que significa promover o alinhamento 

de toda administração pública e dos componentes do modelo com as prioridades 

estabelecidas no planejamento de governo (MARINI; MARTINS, 2014). O último 

elemento, é a prestação de contas à sociedade dos resultados obtidos. Destaca-se a 

pertinente contribuição do entrevistado nº 1 do nível estratégico: 

“A gente tem essa participação, não no nível ideal, porque o  
processo de comunicação não é bom. E não é bom porque 
Pernambuco é ruim. Não é bom porque o Brasil não olha para isso 
[...] A entrada das demandas da população no governo está mais 
ou menos resolvida. Agora a saída dessas informações, na forma 
de comunicação da realização de iniciativa, na forma de resposta, 
precisa melhorar. Primeira coisa, tem que regular o fluxo [de 
informação]. Depois, a gente precisa de alguns marcos legais, até a 
própria revisão da Lei de Acesso à Informação, de forma que seja 
algo mais proativo, e não tão reativo.” Entrevistado nº 1. 

Essa afirmação permite inferir que o uso da informação ocorre com maior 

ênfase na captação de dados mediante contato com a população, ou seja, serve 

como insumo para tomada de decisão na fase da formulação de políticas públicas. E 

também serve como recurso para monitorar e controlar as ações do governo na fase 

de implementação. Contudo, a fase de avaliação das políticas públicas, que envolve 

o feedback da população acerca das ações implementadas, ainda não se 

concretizou efetivamente.  

Isso significa que a informação ainda não está sendo plenamente usada como 

força constitutiva da sociedade. De fato, uma parte da sociedade qualificada 

(especialistas, Ongs), com capacidade informacional para captar e interpretar 

informações disponibilizadas pelo governo pode se beneficiar, mas em que medida 
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se mensura a participação da grande população é uma questão que merece reflexão 

e ação de estudos futuros. 

O entrevistado nº 1 do nível estratégico, mais uma vez, contribui para o 

entendimento da importância da informação, desta vez apontando o problema da 

capacidade cognitiva da população em processar e usar a informação para seu 

benefício:  

“ainda tem um caminho imenso a ser seguido, para que a gente 
chegue a níveis de transparência considerados ideias. E que a gente 
consiga também e, principalmente, retirar esse gap cognitivo das 
pessoas. Quer dizer, que as pessoas saibam o que elas querem 
saber.” Entrevistado nº 1. 

E como a informação e o monitoramento são substanciais na gestão por 

resultados, todas as metas prioritárias são cuidadosamente monitoradas pelas 

secretarias envolvidas e pela SEPLAG. No início da implantação do modelo, o 

governador Eduardo Campos20 presidia reuniões semanais de monitoramento com 

as instituições responsáveis pelo cumprimento das metas. Durante as reuniões, 

apresentavam-se as informações em relação aos objetivos em um painel eletrônico 

que permitia analisar como estava o andamento de cada um deles. Os gestores 

governamentais forneciam explicações acerca do que foi feito, discutiam opções 

possíveis para solucionar os problemas e acordavam ajustes (ALESSANDRO; 

LAFUENTE; SHOSTAK, 2014). 

As metas mobilizadoras, objetivos estratégicos e indicadores de desempenho 

e resultados formam um complexo sistema de controle das ações governamentais. 

Como resultado deste monitoramento, uma enorme quantidade de informação é 

produzida e, por conseguinte, precisa ser organizada, tratada e disseminada para 

fins administrativos e políticos nos níveis estratégico, tático e operacional do 

governo. 

As metas dispostas no Mapa da Estratégia tem correspondência direta com o 

PPA e a Lei Orçamentária Anual (LOA). A arquitetura estratégica foi ajustada à 

estrutura do PPA (programa, ação e subação) para permitir alinhamento ao 

planejamento estratégico do governo (Figura 4): 

 

 

                                                             
20  Eduardo Campos comandou 36 reuniões de monitoramento e empregou em torno de 148 

horas e 1.300 encaminhamentos segundo dados apresentados pela Revista Época (2013). 
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Figura 4 - Alinhamento do Mapa da Estratégia e PPA/LOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cruz, Marini e Lemos (2014, p. 13). 

Metodologicamente o modelo Todos por Pernambuco é composto pelo ciclo 

do PDCA (plan, do, check, action), que foi usado para criar o Ciclo de Gestão 

Políticas Públicas composto por formulação, implementação, monitoramento e 

avaliação. Associou-se a isso as ideias da gestão por resultados e a utilização de 

tecnologia da informação (TI). Outra inovação foi a integração entre planejamento e 

orçamento.  

Em síntese, o modelo Todos por Pernambuco traz uma série de inovações no 

âmbito da administração pública. Destaca-se a integração entre planejamento e 

orçamento, adoção de técnicas administrativas, desenvolvimento de um complexo 

sistema de monitoramento e avaliação, alteração da cultura e do modus operandi 

dos níveis estratégicos, táticos e operacionais. Eduardo Campos soube apoiar o 

processo administrativo e dele tirar vantagens competitivas, pois inovou ao trazer 

questões de área-meio, nem sempre visíveis e táteis, para o campo do marketing 

político, como ações que conquistam votos dos eleitores e destaque nos âmbitos 

nacional e internacional. 

Para sumarizar as ações empreendidas entre as gestões de Jarbas 

Vasconcelos e Eduardo Campos apresenta-se um quadro comparativo a fim de 

demonstrar diferenças, similaridades e, em especial, o quanto a reforma iniciada, em 

1999, foi crucial para a execução da política pretendida por Eduardo Campos a partir 

de 2007 (Quadro 9). 

Quadro 9 – Gestões de Jarbas Vasconcelos e Eduardo Campos 

AÇÕES JARBAS VASCONCELOS EDUARDO CAMPOS 

Modelo de 
gestão 

Progestão: desenhado aos poucos, sem 
proposta concreta e pronta sobre a 

Todos por Pernambuco: 
desenhado como estratégia central 
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modernização da administração.  com foco em resultados. É 
regionalizado, ou seja, identificou 
problemas de acordo com as 
regiões que compõem o estado. 

Papel do 
governador 

Apoiador, contudo não liderou o processo. 
Os servidores cientes da contribuição da 
gestão por resultados conduziram o 
processo sem liderança central. 

Responsável direto pela condução 
e implantação do modelo de 
gestão. 

Condução do 
modelo de 
gestão 

Sare e Núcleo estratégico - governador, 
vice-governador, secretários de estado e 
procurador geral -  responsáveis pela 
definição da visão e princípios da reforma 
do Estado.  

SEPLAG e Núcleo estratégico do 
governo - governador, vice-
governador e secretários do 
executivo. 

Planejamento Bottom-up. 
Não havia estratégia central. Cada 
secretaria montava seu próprio 
planejamento que viria a compor a 
estratégia do governo central. 

Top-down. 
O governo central elabora a 
estratégia e as secretarias têm a 
responsabilidade de implantar. 

Adoção do 
modelo de 
gestão 

Por adesão. As secretarias e demais 
órgãos aderiam ao Progestão. 

Por imposição. A estratégia central 
foi imposta de cima pra baixo. 

Contratualização Por adesão ao Progestão. 
Os órgãos estaduais da administração 
direta e indireta assinavam contrato de 
gestão. 

Negociação e Acordo. 
Pactuação entre governador e os 
secretários para cumprimento de 
metas e objetivos estratégicos. 

Recursos 
Humanos 

Formação de gestores públicos sob a 
perspectiva da NGP por meio da Escola 
de Governo. Esses servidores tornavam-
se Analistas em Tecnologia de Gestão e 
participavam voluntariamente na 
elaboração dos planos estratégicos das 
instituições estaduais, nas definições de 
metas e ações e implementação de 
diversas técnicas gerenciais. 

Contratação de novos servidores 
com perfil desejado e adequado às 
exigências requeridas pelo Modelo 
de gestão. Esses servidores foram 
alocados nos núcleos setoriais de 
gestão por resultados. 

Incentivos Vinculou ao contrato de gestão um 
sistema de premiação e bonificação pelo 
cumprimento das metas estipuladas. 

Bonificação por cumprimento de 
metas mediante forte 
monitoramento de processos e 
resultados. 

Monitoramento e 
Avaliação 

Criou a Gerência de Monitoramento, mas 
não um sistema de metas e indicadores 
como guia do monitoramento. 

A estratégia top-down impôs um 
conjunto de metas e objetivos 
estratégicos que deveriam ser 
medidos e monitorados por um 
sistema de indicadores de 
processos e resultados. 

Informação Começou a sistematizar informações 
sobre a máquina pública e a oferta de 
serviços, por exemplo, o governo digital. 

Tornou-se central para tomada de 
decisão, monitoramento e 
avaliação. 

Tipo de 
gerencialismo 

Se aproxima ao consumerism, contudo 
não criou ferramentas para a população 
avaliar os serviços públicos prestados 

Se aproxima da proposta da public 
service orientation, contudo não 
criou ferramentas suficientes para 
controle social e transparência 

Fonte: Crédito direto da autora (2016).  

O modelo Todos por Pernambuco é um planejamento estatal que evidencia 

estratégias circundadas pelo processo político e por dimensões técnicas. Cada ação 

estratégica evidencia diferentes manifestações de poder, tais como: diálogos com a 

sociedade (poder simbólico e informacional); plano de governo e planejamento 
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democrático e regionalizado (poder estrutural e informacional); criação ou 

reestruturação de instituições estaduais (poder estrutural); criação de pactos 

expressos como objetivos estratégicos (todos os poderes); desenvolvimento de 

sistemática de monitoramento e avaliação (poder estrutural e informacional). E a 

informação encontra-se na raiz de cada uma dessas estratégias. 

 

8.2 READEQUAÇÃO DE INSTITUIÇÕES ESTADUAIS AO MODELO DE GESTÃO 

POR RESULTADOS - TODOS POR PERNAMBUCO 

 

A criação da atual SEPLAG simbolizou a relevância que o governo deu aos 

três pilares que a sustentam: planejamento, orçamento e gestão. Essa secretaria 

assumiu a responsabilidade pela construção do PPA, elaboração e execução do 

orçamento, por viabilizar um planejamento de médio e longo prazos que refletisse a 

estratégia central do governo. E, ainda, por construir um modelo de governança por 

resultado que permitisse gerir a máquina pública estadual, envolvendo os atores dos 

níveis estratégico, tático e operacional do estado.  

O papel da SEPLAG foi fundamental para integrar as diferentes fases de 

implantação do modelo e unir as instituições estaduais em torno da filosofia da 

gestão por resultados. Coube a esta secretaria coordenar a implementação do 

modelo Todos por Pernambuco, integrando as atividades de planejamento, 

orçamento, monitoramento e intervenção com uma forte liderança do Núcleo Central 

do Governo (NCG), composto pelo governador e pelas secretarias do poder 

executivo. Igualmente, foi substancial para auxiliar o modelo de gestão a enfrentar 

três desafios principais: a) alcançar resultados para a população pernambucana; b) 

garantir a coesão entre as secretarias e demais unidades estaduais e; c) incentivar a 

responsabilidade dos gestores públicos com os objetivos estratégicos do governo. 

De acordo com o entrevistado nº 1 do nível estratégico: “Existe uma diferença 

sutil entre PPA e planejamento estratégico. O PPA é tudo que o Governo pretende 

fazer. O planejamento estratégico é tudo que o Governo prioriza”. Então, o desafio 

se constitui também em expressar nos instrumentos determinados pela legislação 

federal, o alinhamento da estratégia e do orçamento. 

A figura 5 e 6 ilustram a estrutura organizacional da SEPLAG e das suas 

secretarias executivas, e permitem verificar o quanto a condução do modelo de 

gestão por resultados é intrínseca a sua existência. A estrutura se dá por funções e 
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sistemas, agindo para cumprimento das ações programáticas do governo constantes 

no PPA, na LOA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).  

Figura 5 – Macrofluxo da sistemática de interação entre pessoas e 

departamentos organizacionais da SEPLAG 

 

Fonte: Imagem extraída do website da SEPLAG, em 14 de junho de 2016. 
http://www.seplag.pe.gov.br/web/inst/institucional-macrofluxo 

 

A estrutura básica por sistemas é representada pelas Secretarias Executivas 

e pela Superintendência, que são administrativamente subordinadas ao Secretário 

de Planejamento e Gestão e, tecnicamente, ao Núcleo de Gestão, sendo parte do 

Sistema de Planejamento e Gestão do Estado21. Essa configuração da SEPLAG, por 

funções, é representada pelo seguinte organograma (Figura 6).  

                                                             
21  Informação extraída do website da SEPLAG, em 14 de junho de 2016. 



163 
 

Figura 6 - Organograma da SEPLAG

 

Fonte: Imagem extraída do website da SEPLAG, em 14 de junho de 2016. 
http://www.seplag.pe.gov.br/web/inst/institucional-macrofluxo 

  

A criação dessa secretaria é peça fundamental no sucesso do modelo de 

governança por resultados Todos por Pernambuco. É a partir desta secretaria que 

as técnicas gerenciais são testadas e divulgadas, promove-se o desenvolvimento do 

sistema de indicadores, monitoramento e avaliação, a consequente contratação de 

novos servidores com perfil de gestor governamental de planejamento, orçamento e 

gestão, e, por fim, a realização de parcerias com outras instituições públicas 

(universidades, institutos de pesquisa, por exemplo) e privadas para fins de 

aprendizado, benchmarking e divulgação do modelo de gestão. 

 Destaca-se, em especial, para a finalidade deste estudo a criação dos 

núcleos setoriais de gestão por resultados inseridos nas secretarias de Segurança 

Pública, Educação e Saúde, a fim de promover o monitoramento dos seus 

respectivos pactos. Estes núcleos respondem à Secretaria Executiva de Gestão por 

Resultados (SEGPR). Segundo o entrevistado nº 1 do nível estratégico:  

“Os Núcleos de Gestão por Resultado foram pensados lá na gênese 
do modelo. O modelo foi desenhado para funcionar através de 
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sistemas. [...] um de gestão administrativa, um sistema de controle 
interno e um sistema de planejamento, orçamento e gestão. Para 
esses três sistemas estava previsto, na origem da lei ou na pureza 
metodológica do modelo, o funcionamento através de núcleos 
setoriais, os quais seriam representações destas três Secretarias, 
Planejamento e Gestão, Administração e Controle Interno. Esses 
núcleos setoriais são representações das Secretarias dentro das 
Secretarias fim. E também com a função de assessoria ao 
Secretário, visando à resolução de problemas. Principalmente 
problemas na execução de prioridade.” Entrevistado nº 1. 

 Destacou-se o trecho “execução de prioridade” para evidenciar que esses 

atores desempenham funções diretamente associadas aos objetivos estratégicos do 

governo. Além disso, os analistas dos Núcleos contribuem para a execução do 

modelo de gestão, com intuito de garantir que ele seja compreendido pelos gestores 

regionais e até mesmo pelas equipes no front das áreas de Educação, Saúde e 

Segurança Pública, as quais constituem os pactos. E agem como consultores para 

os secretários do poder executivo, incrementando ferramentas de gestão e 

capacidade analítica.  

Em síntese, a SEPLAG é a condutora da implantação, aperfeiçoamento e 

disseminação do modelo de governança por resultados. É responsável por manter o 

funcionamento do Ciclo de Gestão de Políticas Públicas conforme ilustrado na 

Figura 5. Assim, como algumas práticas administrativas oriundas do universo 

empresarial foram incorporadas à administração pública estadual, outras práticas de 

caráter simbólico também foram adotadas. Por exemplo, os servidores da SEPLAG 

vestem paletó e gravata a fim de romper com o imaginário popular de servidor 

público ineficiente. O vestuário foi uma escolha estratégica para criar a ideia de 

eficiência, por vezes, associada apenas ao contexto das empresas privadas. 

Outra evidência da relevância dada à SEPLAG, agora de caráter estrutural, foi 

a reforma do prédio que abrigou a nova sede da Secretaria. Essa sede foi planejada, 

em estrutura e conceito, para oferecer às secretarias estaduais um ambiente 

apropriado ao funcionamento do Ciclo de Gestão e o Instituto Gestão-PE. Conta 

com salas apropriadas para as reuniões de monitoramento de políticas públicas, 

formação continuada dos APOGs e secretarias executivas da SEPLAG. O mobiliário 

foi disposto em estações integradas de forma a facilitar o fluxo de trabalho. Quanto 

às inovações arquitetônicas, a cobertura do prédio conta com a geração de energia 
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renovável e área verde, sistema de refrigeração ecológico e uso racional de água e 

energia22. 

Assim, o governo com essa imagem transmite para as demais instituições 

públicas estaduais a ideia de rompimento com estruturas administrativas anteriores 

e demonstra a capacidade governativa de alcançar os objetivos propostos para a 

população pernambucana por meio do slogan “Um novo Pernambuco para todos – 

Melhor para trabalhar e melhor ainda para viver.” 

A criação do Instituto Gestão-PE também foi uma opção estratégica, pois 

desenvolve, no ambiente interno do Estado, atividades relacionadas à produção, 

aquisição, consolidação e difusão de conceitos, metodologias e práticas modernas 

no campo da gestão pública, visando a obtenção de resultados. No ambiente 

externo ao Estado, promove “o debate em torno da Administração Pública de 

Excelência, estimulando a pesquisa, a troca de experiências, a geração de conteúdo 

científico, o desenvolvimento e a fruição de conceitos e de boas práticas de gestão 

pública entre os diversos atores envolvidos com o tema, dentro e fora de 

Pernambuco”.23
 

O estado tem a prerrogativa e os meios de exercer tais poderes sob a 

justificativa de agir em prol da população que contribuiu financeiramente em troca da 

prestação de serviços. Então, sob esse argumento o governo empreende ações e 

usa das diversas manifestações de poder para alcançar fins sociais e políticos. 

Nesse contexto, a readequação da SEPLAG expressa o exercício dos poderes 

estrutural e simbólico tanto pelo governador como da própria Secretaria. Essas 

ações observadas à luz do referencial teórico de poder ajuda a entender como se 

materializa o exercício de tais poderes no âmbito estadual. 

 

8.3 PACTO PELA VIDA: POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

O Pacto pela Vida é uma política pública de segurança implantada em 

Pernambuco em maio de 2007 com o objetivo de interromper o crescimento da 

violência e, principalmente, reduzir continuamente os crimes cometidos contra a 

                                                             
22

 Informação extraída do encarte que apresenta a nova sede da SEPLAG. 
23

Informação extraída em 23 de junho de 2016 do website: 

http://www.seplag.pe.gov.br/web/igpe/instituto-apresentacao#&panel1-1,  
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vida. Estabeleceu como meta mobilizadora a redução de 12% ao ano da taxa de 

mortalidade violenta intencional em Pernambuco (PERNAMBUCO, 2014). 

Existiam duas razões que justificaram a urgência na elaboração do PPV e do 

seu sistema diferenciado de monitoramento e avaliação de resultados, bem como 

sua inclusão como objetivo estratégico no Mapa da Estratégia. O primeiro motivo 

refere-se ao alto índice de taxa de homicídios cometidos entre os anos de 2000 e 

2006, colocando Pernambuco como o estado com a maior taxa entre os demais 

estados brasileiros. Assim, segurança pública era um dos problemas mais graves a 

ser enfrentado pelo governo de Eduardo Campos, justificando sua inclusão como um 

dos objetivos estratégicos e prioritários. 

Em segundo lugar, a redução de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) 

exigia a realização de um diagnóstico situacional da segurança, a definição de 

objetivos, diretrizes, indicadores e suas metas, ações prioritárias e um levantamento 

dos recursos para execução do Plano de Segurança Pública. Essas ações dão os 

primeiros indícios do uso intensivo da informação para dar conta de vislumbrar todas 

as variáveis que envolvem a construção desse Plano.  

Destarte, as mesmas práticas do modelo Todos por Pernambuco foram 

replicadas no PPV de forma institucionalizada. São elas: a criação de um Comitê 

Gestor para acompanhar as ações previstas no PPV; a territorialização do estado 

em 26 Áreas Integradas de Segurança (AIS) para facilitar a compreensão dos 

problemas relativos a segurança, e de acordo com as características e 

peculiaridades das regiões que compõem o estado; implantação de mecanismos de 

diálogo com sociedade, de gestão e desenvolvimento de processos de 

monitoramento e avaliação de resultados. 

De acordo com Ratton (2010)24, um dos idealizadores do PPV e defensor da 

integração de diversos atores para o combate à violência, combinando ações de 

prevenção e repressão, o problema da segurança pública é mais do uma questão de 

polícia:  

“Era preciso incorporar o Governo como um todo, educação, saúde, 
articulação social, Secretaria da mulher. Era preciso construir um 
novo paradigma. E um elemento importante foi [...] localizar a 
responsabilidade de cada secretaria, e construir um mecanismo de 

                                                             
24

 Entrevista cedida ao blog Acerto de Contas, em 18 de janeiro de 2010 (sem paginação). Professor 
José Luiz Ratton da Universidade Federal de Pernambuco foi convidado, pelo governador Eduardo 
Campos, a participar da elaboração do Plano de Segurança Pública do estado. 
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gestão que fosse integrado. E aí surgiu o Comitê Gestor do Pacto 
pela Vida.” (RATTON, 2010). 

O Comitê Gestor é coordenado pelo governador do Estado e pelo Secretário 

de Planejamento e Gestão e também pelos Secretários de Defesa Social, 

Administração Prisional, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Comandantes 

das Polícias Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, Superintendência de Polícia 

Científica, representantes do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, do Ministério 

Público, dirigentes das unidades especializadas das polícias e coordenadores de 

programas de prevenção social da criminalidade. Tal comitê reúne-se semanalmente 

para acompanhar o comportamento dos indicadores de homicídio e outros crimes 

nas 26 AIS, e dos investimentos públicos relativos aos procedimentos policiais e não 

policiais.  

Novamente, destaca-se o papel do governador Eduardo Campos como líder 

do PPV trazendo consigo outros atores não exclusivos da polícia ou da SDS. E 

também se sobressai o papel da SEPLAG como coordenador do desenvolvimento 

de mecanismos de gestão, de monitoramento e avaliação de resultados. Dessa 

maneira, o modelo de gestão do PPV revela uma dimensão de governança – 

elemento de poder e liderança política – e outra técnica. 

Para Ratton, Galvão e Fernandez (2014, p. 13) a instauração desses 

mecanismos e o seu aprimoramento contínuo, sob a tutela da SEPLAG e com 

participação importante da SDS, “é um dos elementos mais relevantes para 

entender os resultados positivos e o sucesso da política pública de segurança nos 

dois mandatos do Governador Eduardo Campos.”  

Para Ratton (2010) o que diferencia o Pacto pela Vida das demais políticas de 

Segurança Pública anteriores é a construção da capacidade de governança em 

Segurança Pública, capitaneada pelo próprio governador: 

“Em outros termos, temos uma Política Pública instalada, com 
valores, estratégias, mecanismos de gestão transversais, 
mecanismos de acompanhamento e avaliação, disponibilidade de 
recursos. E a condução do processo é feita por quem tem 
legitimidade política nas urnas para fazê-lo: o próprio governador, o 
que tem permitido uma condução firme de reformas no plano das 
polícias, da integração de políticas de prevenção executadas por 
diversas secretarias, que se não tivessem o governador à frente, não 
seriam feitas na mesma intensidade e velocidade.” (RATTON, 2010). 

Segundo o entrevistado nº 2, a cultura do modelo de governança está 

consolidada no PPV, pois houve diversas trocas de comandantes e a dinâmica do 
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PPV prossegue. Obviamente essa dinâmica sofreu alterações e aperfeiçoamentos 

para se adequar às novas questões de Segurança Pública, mesmo assim ele afirma:  

“Hoje tem um grupo muito jovem, e sempre que uma pessoa dessa 
assume um Comando [da polícia civil ou militar] nós [analistas do 
NGR] temos uma conversa, explicamos o que é o modelo, enfim, 
fazemos a apresentação e sugestão.” Entrevistado nº 2. 

A divisão do território em 26 AIS significou igualmente um avanço para a 

gestão do PPV. A informação criminal passou a ser gerada por área, sendo possível 

entender e responder de forma mais adequada às diferentes realidades do CVLI no 

estado. Este “entendimento permitiu também uma atuação integrada entre a polícia 

civil e a militar, ambas sendo responsabilizadas pelo resultado em suas áreas na 

redução da criminalidade” (PERNAMBUCO, 2014, p. 18). 

Outro ganho para o PPV se deu com a adoção dos Procedimentos 

Operacionais Padrão (POPs), que tem por objetivo sistematizar a execução da ação 

policial. A partir dos Protocolos, o argumento sobre a contribuição da gestão para o 

sucesso do PPV ganha força. Os gestores do nível estratégico defendem a 

associação da gestão e da inteligência à ação policial para se alcançar resultados 

efetivos (PERNAMBUCO, 2014, p. 18). 

Tanto a divisão regional e sua produção de informação diferenciada quanto a 

elaboração de Protocolos para a ação policial evidenciam a contribuição da 

perspectiva da gestão e da informação para o alcance dos resultados do PPV. Esse 

fato é corroborado por Ratton (2010), ao afirmar que as concepções modernas de 

políticas públicas de segurança envolvem dimensões coercitivas, repressivas e 

preventivas por meio do uso da informação e da inteligência. Assim:  

“Muitas vezes a ideia de prevenção é equivocada, como se fosse só 
no longo prazo. Ela tem que ser prevenção com foco em grupos 
vulneráveis à violência. E a repressão precisa ser qualificada, que 
não provoque mortes, que não criminalize a pobreza, que usa 
inteligência, tecnologia, informação. Era preciso ter gestão.” 
(RATTON, 2010 sic). 

O processo de integração das polícias civil e militar tem centralidade para a 

implantação das ações do PPV e para a superação de gargalos que dificultavam o 

fluxo dos procedimentos no Sistema de Justiça Criminal. Contudo, esta integração 

ainda enfrenta resistências devido à cultura institucional de cada uma das 

corporações que, a “despeito do diálogo e do trabalho conjunto, têm disputas com 

relação a monopólios, recursos e legitimidade do ponto de vista profissional.” 

(RATTON; GALVÃO; FERNANDEZ, 2014, p. 20). 
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Esse fato é corroborado em alguns trechos das entrevistas cedidas pelos 

analistas do NGR-PPV, visto que eles coletam informação oriunda do trabalho das 

duas polícias. Destacam-se apenas dois trechos do entrevistado nº 6 para 

exemplificar as dificuldades relativas à integração: 

“O PPV prevê a integração da PM, PC e do judiciário. Porém, há 
resistência da cultura da PM e PC para a integração. Algumas 
soluções poderiam ser colocadas em prática para que a integração 
acontecesse realmente, como utilizar as mesmas ferramentas [de 
gestão e de informação]. [...] Então, o compartilhamento das 
informações e outras pequenas ações - receber a mesma informação 

e os mesmos instrumentos - vão proporcionar a integração.” 
Entrevistado nº 6. 

 Como uma das soluções propostas para dirimir tais conflitos, Eduardo 

Campos nomeou para o cargo de Secretário da Defesa Social policiais oriundos da 

Polícia Federal, a fim de promover uma administração isenta, isto é, não dar motivos 

para as polícias civil ou militar alegar benefícios se um dos comandantes advindos 

de uma das duas corporações assumir tal cargo. Outras providências foram tomadas 

pelo governo, tais como: a) construção ou reformas de prédios para abrigar as 

polícias civil e militar em um mesmo edifício e assim facilitar a integração entres 

suas atividades e; b) mudanças de ocupação de cargos estratégicos nas duas 

corporações. De acordo com o entrevistado nº 1 do nível estratégico houve uma 

renovação no quadro dos comandos das polícias com objetivo de colocar 

profissionais sensíveis às ideias de gestão: “O que foi importante também para isso? 

O Governador acabou com aquela ‘panelinha’, oxigenou o corpo diretivo, trouxe 

gente nova com outras ideias, outras cabeças. Então a coisa começou a funcionar.” 

Ainda em relação à integração das polícias existe outro fato pouco visível, 

mas interessante a este estudo. Acerca da coleta de dados pertinentes ao 

monitoramento dos indicadores de processo e resultados, os analistas do NGR-PPV 

afirmam que o dado oficial é o registrado pela Polícia Civil25 – usado em toda cadeia 

produtiva da informação do PPV. Contudo, os analistas NGR-PPV coletam também 

os dados produzidos pela Polícia Militar para fazer comparações e, 

estrategicamente, perceberam que privilegiar as atividades da Polícia Militar resulta 

em tê-la como parceira, assim contribuindo para a integração do trabalho das duas 

polícias. 

                                                             
25

A polícia civil exerce com exclusividade as atividades de polícia judiciária, isto é, apura as infrações 
penais (exceto militares), no âmbito do território estadual, e encaminha processos ao poder judiciário 
na forma da legislação em vigor. 
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Com relação ao monitoramento destacam-se dois pontos. Primeiro, o papel 

da SEPLAG como condutor técnico do PPV e de suas respectivas reuniões de 

monitoramento, as quais contam com a presença do Comitê Gestor. Este fato 

reforça o papel de cérebro do governo que essa secretaria assume nas duas 

gestões de Eduardo Campos (2007-2014).  

O monitoramento dos indicadores de processo do PPV está sob a 

responsabilidade do NGR-PPV. Diariamente os analistas coletam, processam e 

analisam informações referentes aos indicadores de CVLI, que incluem homicídios e 

outros crimes que resultam em morte e crimes violentos contra o patrimônio (CVP). 

Além disso, acompanham indicadores de produtividade relativos à quantidade de 

armas e drogas retiradas das ruas pela polícia. O Comitê Gestor optou por esses 

indicadores, por entender que a redução das armas e drogas nas ruas ajuda a 

diminuir o número de CVLI.  

A avaliação ocorre semanalmente nas reuniões do PPV, nas quais estão 

presentes os representantes das polícias civil e militar e dos bombeiros 

representando as respectivas AIS, mostrando os resultados de seus indicadores 

CVLI e CVP e apontando acertos e falhas. Além desses, estão presentes os demais 

atores mencionados no Comitê Gestor. Esses momentos são essenciais para a 

tomada de decisão e correção de rumos dessa política pública. 

Vale destacar a importância dessas reuniões de monitoramento que 

apresentam dimensões política, técnica, informacional e simbólica. Durante o 

primeiro ano de levantamento de dados sobre a gestão da informação do PPV para 

elaboração deste estudo, a pesquisadora teve oportunidade de assistir a duas 

reuniões de monitoramento do PPV, e dois aspectos ficaram evidentes: a 

centralidade da informação e o simbolismo de tal momento. 

A reunião realizada em 28 de fevereiro de 2013 foi presidida pelo então 

Secretário de Planejamento e Gestão. A pauta foi iniciada pela exposição da 

principal preocupação do PPV, a redução de homicídios. Naquela reunião, em 

especial, o Secretário de Defesa Social chamou a atenção para os meses de janeiro 

e fevereiro do referido ano, nos quais a meta não foi alcançada. 

Ao longo da reunião, vários gestores prestaram esclarecimentos quanto as 

situações ou indicadores problemáticos observados em suas áreas de atuação. Por 

exemplo, eles usaram informações referentes ao aumento de criminalidade em 

algum município que, por conseguinte, contribuiu para o aumento do indicador da 
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respectiva AIS e, em seguida, propuseram algumas soluções que foram discutidas. 

As soluções e decisões geraram encaminhamentos que deveriam ser 

acompanhados pelos analistas do NGR-PPV. Em suma, esses atores usaram 

informação para apresentar a situação presente e prever ações futuras, dar 

visibilidade às ações das Polícias Civil e Militar e solicitar recursos humanos, 

materiais e financeiros para o enfrentamento da criminalidade. 

Foi observado que antes e durante a reunião ocorreram solicitações 

constantes de informação por parte dos gestores (secretários, comandantes das 

polícias civil e militar e delegados) ao NGR e à Gerência de Análise Criminal e 

Estatística (GACE), com a finalidade de verificar, retificar ou fazer comparações e 

cruzamentos com outras informações que já detinham antes da reunião. 

A proposição de ações corretivas, definição de prazo e responsáveis por 

colocar em prática tais medidas são anotados na ata da reunião pelos analistas da 

NGR, que repassavam aos atores envolvidos posteriormente. A correção de rumo, a 

tomada de decisão e a cobrança firme foram aspectos marcantes da reunião. A 

dinâmica era ágil e os atores aparentavam habituados ao nível de cobrança exercida 

para solucionar problemas e alcançar a meta anual de 12% de redução de 

homicídios. Havia um clima de tensão no ar, em especial, naquela reunião, porque 

os resultados não estavam em conformidade com o esperado.  

Contudo, as reuniões também servem para os delegados mostrarem os 

avanços da redução da criminalidade nas suas respectivas jurisdições. Na reunião 

do 23 de maio de 2013, houve um fato interessante. Havia tido uma grande 

apreensão de crack dias antes, algo em torno de 300 quilos, e os canais locais de 

comunicação deram destaque a quantidade recolhida, mas também ao fato de não 

ter ocorrido prisões. Esse último comentário desagradou os gestores do PPV, 

contudo, as equipes responsáveis por tal feito foram convidadas a apresentar a ação 

e os possíveis benefícios daquela quantidade de droga retirada das ruas. Por aquela 

ocasião, foi elogiado o papel do trabalho da inteligência da polícia, da informação e 

dos informantes. 

Assim, a reunião é um momento 

de alinhamento de estratégia. Envolve 

o caráter operacional e técnico, 

revelando o lado instrumental da 

avaliação. Por outro lado, a disposição 

dos participantes em uma mesa em 

formato de U, estando ao centro e 

presidindo a reunião o governador ou 

seu representante, o Secretário de 

Planejamento e Gestão, e os demais 
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atores dispostos uns em frente aos 

outros, para que todos possam ver 

tanto o coordenador da reunião quanto 

o painel dos resultados das AIS e das 

operações monitoradas no PPV. É 

uma forma simbólica de colocar todos 

no mesmo patamar de importância, 

sem perder de vista o líder (Foto 1). 

 

Foto 1: Sala de reunião de monitoramento. 

Fonte: extraída do google image. 

A autoridade e a capacidade de decisão do governador ou por ele outorgada 

ao Secretário da SEPLAG para solucionar problemas, determinar responsáveis e 

retirar qualquer empecilho do caminho revela o lado político do processo de 

monitoramento e avaliação. Nesse sentido, eles podem resolver um problema com 

uma simples ligação telefônica para a instituição A ou B, dar ordens, solicitar 

documentos e resolver pendências durante a realização da reunião. Essa opção 

política e técnica sinaliza em primeiro lugar o comprometimento da instância máxima 

com o tema e, em segundo lugar, exerce pressão adequada para dissolver possíveis 

resistências organizacionais à execução do Plano. 

 Outro momento importante para o PPV, que aconteceu no primeiro mandato 

de Eduardo Campos, foi a realização da sistematização dos debates ocorridos no 

Fórum Estadual de Segurança Pública envolvendo policias, sociedade civil e outros 

atores interessados na segurança pública - a exemplo do que ocorreu com os fóruns 

regionais para elaboração das ações do Modelo de Gestão Todos por Pernambuco.  

Com relação à participação da Polícia Civil na composição do debate acerca 

da construção do 1º Plano de Segurança Pública, que veio a conformar-se com uma 

Política de Segurança Pública nomeada de Pacto pela Vida, são destacados os 

frutos de tal participação, no website da referida instituição:  

[...] em função das várias ações estruturadoras surgidas com seu 
advento [Pacto pela Vida], tendo obtido alto desempenho 
investigativo com a remessa à justiça em 2010 de 35 mil 
procedimentos policiais, representando um acréscimo de 120% em 
relação ao exercício de 2006. Durante a primeira gestão do 
Governador Eduardo Campos e o início da segunda, a corporação foi 
contemplada com um incremento de nova frota, armamento 
moderno, equipamentos de comunicação e de informática, 
nomeação de 2.332 policiais civis, entre Delegados, Escrivães e 
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Agentes de Polícia, além da construção e reforma de várias 
instalações.26  

Atribui-se como resultado do PPV a diminuição de quase 40% dos homicídios 

no estado entre 2007 e 2013 (RATTON; GALVÃO; FERNANDEZ, 2014) - figura 7. 

No entanto, estudiosos da área de segurança pública ainda se debruçam para 

identificar as reais causas do aumento de homicídios em Pernambuco e a 

contribuição do PPV para a redução de tal número.  

Figura 7 – Taxa de homicídios em 100 mil habitantes em Pernambuco 

 
Fonte: Tabela extraída do website da SEPLAG em 16 de junho de 2016.

27
   

Apesar dos resultados positivos do PPV apontados pelo governo, existem 

algumas fragilidades e preocupações com o futuro. Nos estudos sobre o impacto do 

PPV, Ratton, Galvão e Fernandez (2014) evidenciam os pontos de vista da 

sociedade civil e dos gestores governamentais. A sociedade aponta como 

fragilidades: a valorização do papel da repressão em detrimento da prevenção, o 

sistema prisional em termos qualitativos e quantitativos e a interrupção do diálogo 

entre governo e sociedade, no segundo mandato de Eduardo Campos. Já os 

gestores governamentais preocupam-se com a identificação de gargalos e de pontos 

que podem ser aperfeiçoados no futuro sob a perspectiva de mecanismos e 

estratégias de gestão.  

Ainda persiste o problema referente à integração das polícias civil e militar, 

embora se reconheça que isso faz parte de um processo contínuo e gradual. O 

entrevistado nº 2, ao ceder entrevista em 2016, reafirma o que havia dito em 2013: 

“O Pacto estimula, nós tentamos promover, mas apesar de todo esse 
tempo, nove anos de Pacto, estamos falando de instituições que têm 
mais de 200 anos, então é muito pouco se for fazer um paralelo entre 

                                                             
26

Texto extraído do website da Polícia civil de Pernambuco, em 18 de junho de 2016. 
http://www.policiacivil.pe.gov.br/index.php/historia-da-policia.html 
27

Informação extraída do website: 
http://bi.seplag.pe.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc2.htm?document=aplicacoes_seplag%2FSEDMG.qvw&
host=QVS%40w2k8qlikview&anonymous=true&sheet=SH05  
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9 e 200 anos. E ainda continua naquela de que existe integração, só 
que depende muito mais dos gestores que estão na área, do que de 
uma realidade.” Entrevistado nº 2. 

Há também a preocupação com o desvio do sentido da premiação que fora 

criada para estimular os policiais civis e militares, como prática de reconhecimento 

pelo esforço empreendido na resolução de crimes violentos letais, na expedição de 

mandatos e no recolhimento de armas e droga. Indaga-se se alguns policiais 

interessados nos ganhos financeiros se dedicam com mais afinco às atividades 

bonificadas, deixando em segundo plano as demais. Ainda há questionamento 

acerca do direito à bonificação por parte dos policiais, que contribuem para a 

investigação, mas não estão engajados diretamente nas ações. Enfim, isso revela a 

complexidade com a qual o PPV deve lidar diariamente para alcançar resultados 

positivos. 

Todavia, o maior desafio para o Pacto pela Vida reside na indagação de sua 

continuidade. O atual governador Paulo Câmara é aliado do ex-governador Eduardo 

Campos e foi por este apoiado nas eleições de 2014. Então, tanto o Modelo de 

Governança quanto seus objetivos estratégicos, entre eles, o PPV, não sofreram 

descontinuidade. Mas, vale ressaltar que a crise financeira e política que assola o 

Brasil desde 2015, coloca à prova tanto a competência do governador quanto sua 

capacidade em atender às demandas da população e, paralelamente, manter os 

olhos atentos aos processos eleitorais futuros.  

É nesse momento de crise que esse novo modelo de governança para 

resultados, adotado pelo estado de Pernambuco, deve dar respostas às demandas e 

provar sua eficiência, eficácia e efetividade. De acordo com a Agência Estadual de 

Planejamento e Pesquisas (Condepe/Fidem), após oito anos de resultados positivos, 

o Produto Interno Bruto (PIB) de Pernambuco teve um resultado negativo no 

segundo trimestre de 2015. O índice teve um recuo de 3,5% em relação ao mesmo 

período do ano anterior. O estado não apresentava um trimestre negativo pelo 

menos desde 2007. No segundo trimestre de 2014, o PIB de Pernambuco cresceu 

2,3%, enquanto o do País apresentou uma queda de 1,5%28.  

Como decorrência da crise nacional, alguns fatores impactaram 

negativamente na economia do estado pernambucano, tais como: a desmobilização 

                                                             
28

Informação extraída do website da SEPLAG, em 16 de junho de 2016. 

http://www.seplag.pe.gov.br/c/publicador_repositorio_documento/get_file?p_l_id=914&folderId=51996
&name=DLFE-3303.pdf  
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das obras da refinaria e da transposição do Rio São Francisco, a estabilização dos 

serviços prestados às famílias, a redução dos serviços prestados às empresas e as 

investigações no setor de óleo e gás. E nesse cenário econômico desfavorável, o 

governo estadual teve que lidar com greves e pedidos de aumento salarial e, ainda 

assim, convencer os servidores a manter um contínuo padrão de prestação de 

serviço. Esse quadro de instabilidade requer medidas assertivas, e novamente a 

informação é elemento fundamental para guiar as decisões governamentais. 

Até o momento expõe-se como a implantação do modelo de governança por 

resultados provocou profundas mudanças na administração do estado 

pernambucano, colocando-o em destaque no cenário nacional. A estratégia política 

do governador Eduardo Campos materializou-se por meio desse modelo que 

perpassou vertical e transversalmente as instituições estatais, promovendo 

integração de diversos segmentos em torno dos objetivos estratégicos. Nesse 

quadro, a informação é a base de qualquer ação. 

Também evidenciou o papel da SEPLAG como condutora da implantação e 

do aperfeiçoamento e como disseminadora do modelo de governança. Igualmente, 

destacou a importância do monitoramento e da avaliação e, por conseguinte, do 

Núcleo de Gestão por Resultados agindo como defensor do modelo e consultor para 

o Secretário da Defesa Social e demais atores do PPV.  

 

8.4 INFORMAÇÃO: GESTÃO E POLÍTICA  

 

 Para composição desta seção é apresentada a categoria Informação com 

respectivas subcategorias Gestão e Política que emergiram durante o processo de 

análise de conteúdo das entrevistas e da legislação, que teve como base o 

referencial teórico dos capítulos Informação, política e poder e Administração 

pública: a onda do gerencialismo.  

A subcategoria gestão volta-se para os processos de registro, coleta, 

processamento, análise, distribuição e uso da informação, com destaque para os 

problemas, soluções e competências informacionais dos atores do nível tático do 

governo, responsáveis pelas fases de processamento, análise e distribuição de 

informação.   

A subcategoria política de informação traz em seu bojo o conjunto de 

legislações, elaboradas ou atualizadas a partir de 2006, pertinentes à regulação do 



176 
 

registro e fluxo de informação de cunho criminal oriunda do trabalho das polícias civil 

e militar, e o seu devido repasse às instituições governamentais dos níveis tático e 

estratégico. 

 

8.4.1 Gestão da informação do PPV 

 

Considera-se que a informação é um conjunto de dados com significado 

atribuído pelos indivíduos, mediante a capacidade cognitiva de aglutiná-los, 

processá-los e interpretá-los, a fim de atender determinada necessidade. Desse 

modo, inicia-se esta subseção, afirmando que os dados de caráter criminal gerados 

pelas delegacias de polícia já eram utilizados para compor a estatística de crimes do 

estado de Pernambuco, contudo, com o advento do PPV e do seu conjunto de 

indicadores esta realidade sofreu profundas alterações.  

Os objetivos estratégicos e os indicadores de processo e resultados 

determinam os tipos de dados e informações necessários ao monitoramento do 

PPV. Dessa maneira, os dados devem ser precisos e fluir de um setor para outro de 

forma segura e inteligível, e em tempo oportuno para uso em tomadas de decisões e 

correções de rumo da política de segurança pública.  

No contexto do PPV, a produção e registro dos dados utilizados para o 

monitoramento das metas são oriundos do trabalho das polícias civil e militar, do 

Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto Médico Legal (IML). Majoritariamente, os 

dados são produzidos nas delegacias circunscricionais e seccionais, as quais 

atendem à população, fazem investigação, instauram inquéritos e registram 

ocorrências criminais no sistema INFOPOL29, gerando o Boletim de Ocorrência (BO) 

– documento oficial emitido pela polícia civil. Do BO saem os dados referentes à 

descrição dos crimes, suspeitos, localização geográfica, motivação para tal ato e as 

vítimas envolvidas.  

O estado de Pernambuco conta com 286 delegacias classificadas da seguinte 

forma: 26 seccionais, 217 circunscricionais e 43 especializadas. Todas realizam 

atividades policiais. As circunscricionais têm sua atuação limitada por uma área 

geográfica, as delegacias seccionais (DESEC) desenvolvem atividades 

                                                             
29Sistema (software) utilizado pela polícia civil para registrar as ocorrências criminais. 
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administrativas e as especializadas referem-se a questões específicas, como 

combate à violência contra a criança. 

 As delegacias seccionais têm um setor dedicado à estatística, responsável 

pela compilação dos dados gerados pela própria DESEC e pelas circunscricionais 

vinculadas. Eles usam como fontes: INFOPOL, Livro de Inquéritos Instaurados, 

Inquéritos Remetidos à Justiça e o de Registro do Termo Circunstancial de 

Ocorrência (TCO) e preenchem várias planilhas usando o Excel. Cada 

circunscricional envia diversas planilhas para delegacia seccional a qual está 

subordinada. As DESECs devem conferir os dados recebidos, que acompanhados 

de seus próprios dados planilhados, os remetem para as instituições 

governamentais dos níveis tático e estratégico. O quadro 10 apresenta 

resumidamente o tipo de documento e o prazo de envio de acordo com o que foi 

descrito pelos entrevistados nº 13 e 15:  

Quadro 10 – Documentos da delegacia circunscricional enviados para DESEC 

INSTITUIÇÃO DOCUMENTOS 

NGR-PPV Semanal: Planejamento operacional (PO) e planilha de recolhimento 
(PR) com comprovação documental. Mandado de recolhimento. 
Autoria CVLI. 
Mensal: Planilha de motivação 

Diretoria 
Integrada 
Metropolitana - 
DIM 
 

- 2ª feira: Resultado parcial 
-3º dia útil de cada mês: Malhas da lei (mandado de prisão 
cumprido) e inquéritos submetidos à justiça. 
10º dia do mês: solicitação de prisão; CVP de ônibus; apreensão de 
caça-níqueis; armas apreendidas.  
- Até o dia 15: informações sobre o monitoramento dos reeducandos 
por meio das tornozeleiras.  

Unidade de 
Estatística 
Criminal-
UNESTAC 

- Até o dia 15: CDC – coleta de dados criminais. Compila as planilhas 
recebidas pelas delegacias. São dados criminais de BOs registrados 
por tipificação, apenas quantitativo. 

GACE - 3º dia útil: Malhas da lei (mandado de prisão cumprido) 
- 4º dia útil: operação crack com o comprovante de flagrante e o 

laudo do Instituto de Criminalística. 
5º dia útil: Operação Mandados (mandados de prisão expedidos 
mediante representação do delegado). A tabela tem padrões 
definidos: data, tipificação, nomes, n. de processo, n. de BO. Recebe 
os dados das delegacias e confere e compila em única planilha. 
Relatório que enviou para justiça: digitaliza todo relatório que foi 
encaminhado à justiça que descreve o que o delegado fez. 

Delegado 
seccional 

Trimestral: Planilha de operações realizadas pelas delegacias. 

Fonte: Crédito direto da autora (2016).  

 O Caderno Pacto pela Vida apresenta o fluxo de informação relativo aos 

indicadores de resultados CVLI e CVP e de processos do PPV, e por meio dele é 
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possível observar a grande quantidade de atores envolvidos nos diversos estágios 

desse fluxo (PERNAMBUCO, 2014). Contudo, destaca-se que enquanto o Quadro 

11 evidencia principalmente a Polícia Civil e a GACE, sem distinguir o papel das 

delegacias, entende-se que a principal fonte de informação advém das delegacias e 

de suas operações. 

Quadro 11 – Gestão da informação do PPV 

 

Fonte: Pernambuco (2014, p. 50). 

Cabe destacar as atividades da GACE e do NGR-PPV, instituições do nível 

tático, que realizam a conversão de dados em informação, por meio dos processos 

de tratamento, comparação, cruzamento, análise e interpretação. Em outras 

palavras dão significado aos dados, mediante o uso de indicadores de processos e 

resultados.  

A GACE foi estruturada para centralizar a estatística criminal do estado 

repassando os dados para todas as unidades operacionais pautarem o seu 

policiamento ostensivo e investigativo. A meta de redução de homicídios de 12% ao 

ano, a gestão por resultados e os indicadores de criminalidade provocaram aumento 
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no número de solicitações de análises estatísticas de gerências da própria SDS e de 

outras secretarias de estado, dificultando uma melhor assistência e 

acompanhamento nos órgãos operativos. 

Por outro lado, a implantação do PPV criou condições que possibilitaram 

colocar em prática ações que melhoraram o registro de informações criminais. A 

GACE é o órgão responsável pela metodologia de coleta de dados baseada na 

triangulação de informações oriundas de todas as fontes policiais: Polícias Civil, 

Militar, IML e IC, o que resultou na construção do Sistema de Informações de Mortes 

de Interesse Policial (SIMIP/SDS/PE). Um dos problemas relativos aos dados de 

mortes violentas no Brasil é a subnotificação, devido ao fato das informações 

cedidas por hospitais e do próprio IML, por vezes, não entrarem para a estatística de 

CVLI.  

O entrevistado nº 11 contextualizou como os dados eram recolhidos antes do 

NIC apontando os gaps: 

“Por exemplo, não tinham os dados das mortes decorrentes de 

homicídios que ocorriam em hospitais. Por exemplo, o homicídio 

aconteceu na rua, a vítima foi recolhida ao hospital e ao falecer o 

hospital encaminhava para o IML. Contudo o IML não informava a 

delegacia que a vítima tinha falecido e, assim, gerava inconsistências 

de informação.” Entrevistado nº 11. 

Em Pernambuco, a solução apontada para isso foi a criação da metodologia 

de coleta e validação de multifontes de informações de CVLI. No entanto, essa 

estratégia gerou uma supernotificação de casos, pois os técnicos cometiam o erro 

de contar duas vezes um mesmo caso. Para resolver o problema da 

supernotificação a GACE implantou, em junho de 2009, o Projeto Pulseira de 

Identificação de Cadáver na Região Metropolitana de Recife. De acordo com Sauret, 

Barros e Moreno (2012): 

No caso, os peritos do IC vinculados às três Forças-Tarefa de 
Homicídios do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa 
(DHPP) foram incumbidos de colocar nos tornozelos dos cadáveres 
periciados pulseiras lacradas e devidamente numeradas. Mediante 
um sofisticado processo de notificação que foi transformado em POP 
da SDS, todos os órgãos operativos e as polícias científicas devem 
incorporar o Número de Identificação de Cadáver (NIC), contido na 
pulseira nos seus relatórios diários de homicídios. Assim, os dados 
chegam aos técnicos da coleta estatística de forma segura, 
permitindo a identificação de divergências entre as fontes e a 
apuração de duplicidades no SIMIP/SDS. (SAURET; BARROS; 
MORENO, 2012, p. 35) 
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Para esses autores a combinação da metodologia de triangulação de 

multifontes de informação e a adoção da Pulseira de Cadáver se coadunam com a 

filosofia da gestão por resultados que requer transparência, controle, monitoramento 

e avaliação constantes, e no caso do PPV, com o objetivo de cumprir a meta de 

redução de 12% ao ano. Dessa maneira, o SIMIP e o projeto da pulseira tornam-se 

um dos alicerces informacionais do PPV (SAURET; BARROS; MORENO, 2012). 

Conforme a lista de 50 palavras mais frequentes das entrevistas dos analistas 

da GACE, a informação ocupa lugar central no trabalho deles, envolta por termos 

como registro, coleta, planilha, dados, homicídio, sistema, análise etc., o que revela 

parcialmente o trabalho deles, os instrumentos usados e o foco, ou seja, a contagem 

de homicídios, o que remete diretamente à meta mobilizadora do PPV (Figura 8): 

Figura 8 – 50 palavras mais frequentes mencionadas pelos analistas da GACE 

 

Fonte: Crédito direto da autora (2016).  

As primeiras 15 palavras com maior frequência de uso revelam a importância 

da informação e dos dados referentes a homicídio para os analistas da GACE e as 

demais palavras a preocupação com o contexto do trabalho estatístico, tais como 

sistema, análise, planilha e INFOPOL. No quadro 12 relacionam-se as palavras ao 

seu conteúdo para explicitar em qual contexto os analistas as mencionaram e, por 

conseguinte, como isso descreve suas atividades e os problemas inerentes: 

Quadro 12 – 15 palavras com maior frequência de uso pelos analistas da GACE 

Ordem Palavra Frequência Percentagem 
(%) 

Síntese das entrevistas 

1 informação 25 1,60 Referente à coleta, registro e saída 

2 homicídio 16 1,02 Principal indicador do PPV 
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3 dados 13 0,83 Oriundos das atividades criminosas 

4 sistema 12 0,77 Sistema de registro de ocorrências – 
INFOPOL,  
E o de acompanhamento de mortes 

5 análise 11 0,70 Análise criminal 

6 planilha 10 0,64 Planilha de homicídios, de roubo, de 
logradouros, do INFOPOL 

7 problema 10 0,64 De registro, coleta e inconsistência de 
informação. 

8 INFOPOL 9 0,58 Como fonte de informação 

9 local 8 0,51 Localização geográfica dos homicídios e 
de roubos 

10 coleta 7 0,45 de informação 

11 georreferenciamento 7 0,45 De crimes como forma de identificar 
pontos mais violentos e ratificar 
informações cedidas pelas polícias 

12 hospital 7 0,45 Referente ao registro de mortes 

13 mapeamento 7 0,45 Dos pontos mais violentos e ratificar 
informações cedidas pelas polícias civil e 
militar 

14 ocorrência 7 0,45 Registro e contagem de crimes 

15 pontos 7 0,45 Refere-se aos “pontos quentes” de 
crimes 

Fonte: Crédito direto da Autora (2016). 

Quanto aos problemas, a maior queixa concentra-se na questão do registro 

de ocorrências criminais no INFOPOL e no registro de morte violentas em que os 

indivíduos faleceram no hospital. Apesar do POP mencionado anteriormente, ainda 

havia problemas referentes à contagem de homicídios. Por exemplo, a delegacia X 

informava o número de homicídios ocorridos em fevereiro, mas não contabilizava o 

homicídio do indivíduo levado ao hospital e lá falecido. A questão da criação de 

instrumentos para dirimir a inconsistência dos dados permeia a fala dos 

entrevistados, pois essa inconsistência pode gerar decisões equivocadas. 

No trecho do entrevistado nº 1 do nível estratégico apresentado a seguir é 

possível verificar a importância da GACE para o PPV e o relevo que o problema 

referente ao preenchimento de dados no sistema INFOPOL e o próprio sistema tem:  

“A mudança do papel da Gace foi extremamente importante. Quando 
a gente estava falando o Infomorto [referência ao sistema INFOPOL], 
é verdade. O Infomorto existiu. Você não tinha, vamos dizer assim, a 
noção da importância da coleta dos dados. Entra lá [GACE] o 
espanhol, com uma visão estatística, e ele começa a trabalhar um 
produto com uma maior qualidade, mas tendo como base um boletim 
eletrônico ruim, mal preenchido, complicado. Entra lá um estatístico 
com uma cabeça boa e aberta para certas coisas, e você vê que a 
informação na sua origem estava ruim. Então o papel da GACE 
nesse sentido de melhorar a qualidade da informação foi 
fundamental.” Entrevistado nº 1. 
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Assim, infere-se que a GACE é realmente importante para a concretização do 

PPV por ser um dos alicerces informacionais. Ressalte-se que a GACE já existia 

antes do PPV, e devido à urgente necessidade informacional provocada pela gestão 

por resultados, essa instituição teve seu papel e seu trabalho reformulado e 

estimulado por aquisição de sistemas, como o de georreferenciamento. 

Todavia, o modelo de governança também fez emergir os Núcleos de Gestão 

por Resultados como anteriormente mencionado. Os analistas NGR-PPV estão 

subordinados à SEPLAG, mas sediados no prédio da SDS. A SEPLAG abriu 

concurso público para selecionar analistas denominados de gestores 

governamentais em planejamento, orçamento e gestão (APOG), responsáveis por 

coletar informações, acompanhar as atividades planejadas, preparar reuniões de 

acompanhamento e fiscalizar o cumprimento dos encaminhamentos acordados nas 

reuniões. Além disso, os analistas do NGR-PPV dão suporte técnico à SDS que é a 

secretaria fim responsável pela manutenção da segurança pública e redução da 

violência no estado.  

O NGR-PPV desenvolveu planilhas a fim de coletar, analisar e processar 

dados de todos os municípios de Pernambuco tendo uma visão global dos 

problemas, resultados e ações do PPV. Essas planilhas foram aperfeiçoadas ao 

longo do processo de monitoramento para dar conta das necessidades 

informacionais oriundas da realidade dinâmica do PPV. Por exemplo, o acréscimo 

da indicação da motivação no preenchimento das planilhas foi uma percepção 

desenvolvida pelos analistas, mediante a necessidade de identificar causas e 

padrões criminais e, assim, auxiliar as polícias civil e militar. Os dados são 

escolhidos de acordo com os indicadores, que por vezes perdem valor ao longo do 

tempo e são removidos ou alterados diante da necessidade. 

Antes de descrever como se realiza a conversão dos dados em informação e 

o seu respectivo uso, evidenciar-se-ão os problemas informacionais enfrentados 

pelos analistas do NGR, delegacias e GACE e usar-se-ão as subcategorias Coleta, 

Tratamento e Distribuição das informações. Apresentar-se-ão os fatores 

intervenientes e os respectivos problemas e consequências (Quadro 13). Tais dados 

foram extraídos a partir da observação direta dos trabalhos dos analistas do NGR, 

da GACE e das delegacias visitadas em 2013. Durante as visitas a esses locais 

foram realizadas entrevistas que subsidiaram o entendimento dos problemas e suas 

consequências.  
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Quadro 13 - Fatores intervenientes, problemas e consequências 

ESTÁGIOS FATORES INTERVENIENTES / PROBLEMAS CONSEQUÊNCIAS 

COLETA 
Problemas 
referentes ao 
contexto das 
delegacias 
circunscricionais 
e seccionais 

TECNOLÓGICO 
- Sistema INFOPOL não possibilita a extração de todos os dados necessários ao 
monitoramento das atividades do PPV. 
- Falta de interoperabilidade de bancos de dados, por exemplo, de logradouros. 
- Adoção do BrOffice para as delegacias. Esse software se comparado às funcionalidades 
disponíveis pelo Excel do Office do Windows são muito limitadas; 
-Internet lenta nas delegacias, principalmente as do interior do estado. 
- Hardwares, tais como computadores, impressoras e scanners desatualizados ou em 
quantidade insuficiente para as delegacias. 
- Não há mecanismos de backup consistentes. Os agentes usam o email ou pendrives 
para salvar arquivos com dados importantes referentes às operações monitoradas. 
- Esses problemas acometem as delegacias da RMR e do interior do estado. 

1. Perda de tempo para realizar 
atividades rotineiras, o que 
contribui para o não 
cumprimento de envio de dados. 
 

HUMANO 
- Falta qualificação das pessoas para registrar e coletar informação. Os analistas do NGR 
e da GACE referem-se às pessoas que trabalham na delegacia e são responsáveis pela 
estatística. 
- Insuficiência do número de pessoas dedicadas à estatística em algumas delegacias, por 
vezes, as pessoas responsáveis pela estatística também desenvolvem outras atividades 
priorizadas por ter relação com a atividade-fim da polícia.  
- Falta de gestão adequada por parte de alguns delegados e a dificuldade de 
compreender o modelo de gestão aplicado ao contexto do PPV. 

- Implica diretamente na 
qualidade dos dados registrados 
e, por conseguinte, na 
valorização destes para o 
trabalho policial. 

PROCESSUAL 
- Preenchimento incompleto ou inadequado dos dados no sistema INFOPOL. 
- Preenchimento incompleto ou inadequado dos dados nas planilhas em Excel. 
- Transferência das planilhas para os demais setores por meio de email, pois não há um 
sistema que possibilite o envio das planilhas. 
- Retardo do cumprimento do prazo de envio das planilhas no tempo estipulado por 
portarias. 
- Repetição de preenchimento de dados em diversas planilhas para dar conta das 
solicitações das diversas instituições governamentais. 

- A inconsistência de dados, o 
que implica em: 
1. Perda de tempo em conferir 
dados e encontrar tais 
inconsistências e corrigi-las. 
2. Tomada de decisão baseada 
em informação errada. 
 

CULTURAL 
- Referem-se à cultura da PC e da PM que limita em certa medida o reconhecimento dos 
dados solicitados para o monitoramento do PPV para o desenvolvimento de suas 
atividades policiais. Destaca-se, contudo, que tal afirmação não é válida para 100% da 

- Implica em perda de tempo no 
registro e uso dos dados. 
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corporação. 
- Alta rotatividade dos policiais nas delegacias. Isso implica que os analistas precisam 
explicar procedimentos de coleta e a importância disso. 

PROCESSAMEN
TO 
Referente ao 
contexto do 
processamento 
realizado pelo 
NGR-PPV 

TECNOLÓGICO 
- Falta de sistema que forneça informação completa e que permita o gerenciamento e a 
mineração dos dados. 
-Falta de sistema de informação gerencial. 
 - Falta de sistema robusto de backup. 

- Implica em muito tempo gasto 
nos processos de conversão e 
validação. 

HUMANO 
- Falta qualificação da equipe para lidar com o Excel. 

- O uso das ferramentas do 
Excel fica restrito a um número 
limitado de analistas. 

PROCESSUAL 
- Empregam muito tempo para desbloquear e converter as tabelas recebidas das 
delegacias em BrOffice para Excel. 
- Empregam muito tempo no processo de validação e análise dos dados recebidos das 
delegacias. Os analistas reconheciam que empregavam mais tempo na validação do que 
propriamente na análise, visto que a análise já contava com apoio das ferramentas do 
Excel.  

- Pouco tempo para atividade de 
análise, consultoria e 
desenvolvimento de novos 
produtos. 
- Não distribui todos os dados 
como acham que é necessário. 

CULTURAL  
- Referem-se à cultura da PC e da PM que limita em certa medida o reconhecimento dos 
dados solicitados para o monitoramento do PPV e para o desenvolvimento de suas 
próprias atividades policiais. Destaca-se, contudo que tal afirmação não é válida para 
100% da corporação. 

- Implica em perda de tempo e 
no registro e uso mais efetivo 
dos dados. 

DISTRIBUIÇÃO 
Do NGR-PPV 
para os demais 
níveis 

ESTRATÉGICO  
Não há problemas visíveis em repassar informações para os comandos da PC, PM, DIM; 
Secretários da SDS e SEPLAG e demais atores envolvidos com o PPV. 

-- 

TÁTICO  
- Não há problemas relativos a repassar informação para outros setores do nível tático, 
tais como o Setor de Comunicação da SDS. 

-- 

OPERACIONAL 
- Não há repasse direto para as delegacias, este acontece indiretamente por meio dos 
órgãos estratégicos e táticos das polícias civil e militar. 

Dificulta a compreensão plena 
do PPV por parte dos policias 
que estão no front. 

Fonte: Crédito direto da autora (2016).  

 



185 
 

 Com relação aos problemas pode-se afirmar que alguns ainda persistem e 

interferem na gestão da informação do PPV. De acordo com o entrevistado nº 2, 

quando questionado quanto aos problemas referentes à informação declarou que: “o 

sistema INFOPOL ainda não fornece as informações necessárias ao monitoramento 

do PPV.” Esse entrave tem como consequência o número significativo de planilhas 

que as delegacias devem preencher e enviar – motivo de descontentamento das 

pessoas responsáveis pela estatística. Esse entrevistado reafirma em 2016, o que 

havia dito em 2013: “É muito tempo dedicado para um dado que poderia ser 

informado de uma vez só, e ser retirado da forma que cada um quisesse.” 

Entrevistado nº 2. 

Além disso, ainda persiste o problema da integração das polícias civil e 

militar, pois comportamentos e costumes não mudam rapidamente. E devido à 

natureza distinta do trabalho das duas polícias, os dados oriundos de suas 

atividades ainda apresentam inconsistências. Apesar de ser positivo o 

aparelhamento das delegacias de polícia com computadores e software aberto – 

BrOffice – a fim de auxiliar o trabalho policial, este software não apresenta todas as 

funcionalidades necessárias às etapas de coleta e tratamento dos dados como 

apontado pelos analistas da NGR e as próprias pessoas que tratam a estatística nas 

delegacias. 

 Todavia, o entrevistado nº 2 apontou algumas melhorias, como por exemplo a 

planilha da Polícia Militar, agora online e que contempla uma descrição melhorada 

do dado, permitindo fazer algumas análises detalhadas sobre bairros, municípios e 

turno em que ocorrem mais CVLI. “Essa melhora está relacionada a dois novos 

indicadores que nós não tínhamos anteriormente”. Também está em andamento a 

implantação do Sistema de Informação de Polícia Judiciária (SIPJ). Contudo devido 

à crise financeira que assola o estado, os investimentos na área tecnológica foram 

temporariamente suspensos.  

Em suma, o fluxo informacional do nível operacional para o tático apresenta 

problemas quanto ao registro e coleta dos dados envolvendo tecnologia, processos, 

cultura, qualificação e comprometimento das pessoas. A este último elemento pode–

se atribuir duas variáveis que interferem no desenvolvimento do trabalho 

informacional: limitações cognitivas das pessoas envolvidas no fluxo da informação 

e condições institucionais e políticas.  
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Os analistas do NGR são responsáveis pela conversão dos dados em 

informação e posterior transferência para os diversos atores do nível estratégico do 

governo, secretários, comandos das polícias militar e civil e poder judiciário, 

tornando-se também objeto da reunião semanal de monitoramento. Esses analistas 

têm a visão do que acontece no estado antes dos demais atores envolvidos e lidam 

diretamente com os atores geradores de informação. Esse fato revela o papel de 

mediador informacional entre os níveis operacional e estratégico.  

Assim, as práticas cotidianas desses analistas revelam, não apenas o 

predomínio da informação em suas atividades, mas estratégias de negociação e 

convencimento baseadas no argumento da qualidade da geração e do uso da 

informação e da gestão por resultados. A seguir elencar-se-ão quatro práticas que 

tornam evidente o exercício de diferentes poderes por esses analistas.  

 Primeiro, o NGR-PPV ocupa posição privilegiada na arquitetura 

organizacional estando vinculado a SEPLAG e fisicamente localizado na sede da 

SDS, o que implica contato direto com a secretaria que coordena as ações 

estratégicas, que libera recursos financeiros e, igualmente, com a secretaria que 

executa – SDS e suas unidades. Os analistas lidam diretamente tanto com os 

gestores do nível operacional quanto com o nível estratégico das polícias civil e 

militar, e secretários do poder executivo. 

 De acordo com o entrevistado nº 2: “Temos uma posição privilegiada. Temos 

essa proximidade tanto com os Secretários da SEPLAG quanto com os Secretários 

da SDS. Então isso nos traz responsabilidade porque nos traz demandas, e também 

traz a possibilidade de levar a informação que achamos relevante.” Por conseguinte, 

esses analistas se tornam mediadores de algumas questões entre os atores dos 

níveis estratégicos e operacionais. 

 A informação pode ser usada tanto para apontar ações necessárias quanto 

servir como ponte entre os níveis operacional e estratégico. Por exemplo, como os 

analistas têm informação privilegiada, eles podem indicar que a delegacia X precisa 

de recursos financeiros para finalizar sua obra ou compra de equipamentos 

mediante o argumento do uso apropriado da informação e da proximidade 

organizacional à SEPLAG.  

 Outro exemplo, como esses analistas sabem quais as AIS estão indo bem, 

quais os municípios e bairros contribuem para atingir ou impedir o alcance da meta, 

eles usam os dados previamente coletados para identificar padrões de crimes e, 
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assim, auxiliar as polícias na execução de suas tarefas.  “E aí como temos essas 

informações privilegiadas, não é uma informação que ouve e repassa, estamos 

vendo a situação, então há a possibilidade de fazer essa articulação [entre 

instituições] de uma forma interessante,” diz o entrevistado nº 2, e acrescenta:  

“Então junta uma série de fatores, tem a competência técnica [do 

NGR] e sua capacidade de articulação, e tem o fato de que SEPLAG 
faz parte do Núcleo de Gestão do Governo, junto com a SAD, a 
SEFAZ e a Controladoria. Então existe uma possibilidade de 
articulação dentro desse núcleo de governo.” Entrevistado nº 2. 

 Terceiro, eles são vistos como os guardiões do modelo de gestão, ou seja, 

são responsáveis por propagá-lo e, indo além, por “deixar claro as regras do jogo 

PPV”, destaca o entrevistado nº 6 ao se referir em especial aos delegados. Dessa 

maneira, esses analistas são cruciais na conexão entre os objetivos estratégicos e 

sua execução na lógica da gestão por resultados.  

 Os analistas do NGR-PPV enfrentaram dificuldades e resistência no início da 

implantação do Núcleo na SDS, devido a uma experiência negativa anterior 

intentada por uma instituição não governamental. De acordo com o entrevistado nº 1 

do nível estratégico: “A metodologia de intervenção dessa instituição era 

basicamente, unicamente, gestão por resultado, como se todo problema do mundo 

fosse resolvível por Relatório de 3 Gerações”, desconsiderando as práticas 

particulares da segurança pública. E acrescenta:  

“Então isso nos ensinou muito, de como abordar, como fazer 
intervenção organizacional e como construir junto. Então essa foi 
uma outra coisa que foi muito importante para nós. Esse 
aprendizado. Então, os primeiros 15 analistas conviveram com essa 
realidade e conviveram lá dentro com uma estrutura de controle 
muito ruim. As informações criminais que deveriam estar num 

sistema chamado INFOPOL, mas estava num sistema chamado 
Infomorto.” Entrevistado nº 1. 

Quarto, eles lidam diretamente com as polícias civil e militar e discutem tanto 

formas de melhorar o registro dos dados quanto o uso destes para tomada de 

decisão. Vale esclarecer que o NGR não tem a pretensão de dizer como os polícias 

devem trabalhar. Os analistas tentam estimular a perspectiva de gestão e, por 

conseguinte, de uso intensivo da informação – mais especificamente a coletada a 

partir do esforço policial monitorado pelo PPV - para o trabalho policial. Para 

exemplificar isso, destaca-se o trecho do entrevistado nº 7: 

“É preciso ter informação qualitativa do CVLI. E a motivação deve ser 
apresentada no decorrer do inquérito. Essa planilha é preenchida 
pela [Delegacia] Seccional. Os analistas preenchem com os dados 
do CVLI e os delegados preenchem os demais dados como 
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motivação, se o autor é/ou foi presidiário, andamento do processo. 
Essa informação qualificada ajuda a perceber ou revelar que X% dos 
crimes não tinha motivação criminal em Caruaru, mas sim de crime 
de comunidade (proximidade) ou passional. Isso interfere no tipo de 
política pública de segurança que será formulada e implementada.” 
Entrevistado nº 7. 

Esse entrevistado exemplificou que a discussão sobre a inclusão do campo 

Motivação na planilha já existente foi discutida com os responsáveis pela AIS a qual 

o município de Caruaru está vinculado, e mencionou que a partir da percepção do 

volume significativo de crimes de proximidade, foram criadas uma série de ações de 

conscientização, tais como palestras e propagandas veiculadas em rádios e canais 

televisivos, alertando a sociedade sobre as consequências de crimes cometidos no 

“calor da discussão”30. Uma ação de caráter educacional que não envolveu o poder 

de polícia, visto que a polícia não tem meios de prever tais crimes, os quais não tem 

relação com tráfico de drogas e armas. Essa constatação implicou em acréscimo de 

mais uma estratégia na política de segurança pública. 

Assim, os analistas do NGR-PPV estimulam o uso da informação para 

tomada de decisões e ajustes de ações ao criar ferramentas e aperfeiçoar técnicas 

de gestão referentes a um determinado elemento, mediante processo colaborativo 

com as polícias civil e militar. Destaca-se um trecho do entrevistado nº 6, no qual 

afirma que os analistas tentam “provocar a autonomia dos delegados com relação 

ao domínio e uso da informação.” Isso revela o lado do trabalho colaborativo e 

também o papel de negociador do NGR, o qual contribui significativamente para o 

alcance dos resultados da área de segurança. 

 A fim de verificar a relação entre informação, gestão, resultados e estado 

elaborou-se a lista de 50 palavras mais frequentes das entrevistas dos analistas do 

NGR. A palavra DADOS ocupa lugar central seguido imediatamente por 

INFORMAÇÃO na descrição do trabalho deles, o que manifesta a importância disso 

para a configuração das atividades desses analistas (Figura 9).  

 

 

 

 

                                                             
30 

 Ao pesquisar no Google os termos “Caruaru crimes de proximidade” foi possível verificar a 
quantidade significativa de reportagens acerca de tal crime ocorrido em Caruaru e na região Agreste 
pernambucana. E também verificou-se a presença de algumas ações governamentais realizada em 
2012, a fim de reduzir o número de homicídios provocados por tal comportamento. 
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Figura 9 – 50 palavras mais frequentes das entrevistas dos analistas do NGR 

 

Fonte: Crédito direto da autora (2016).  

Enquanto que as 20 primeiras palavras mais frequentes vão desvendando: a) 

os instrumentos de trabalho, tais como planilha e sistema; b) as delegacias como 

fontes de informação; c) as práticas de gestão e monitoramento de produtividade e 

resultados; d) problemas referentes à gestão da informação; e) os atores envolvidos 

no PPV - secretarias, delegados, polícias e o próprio Núcleo; f) e o foco de tal 

atividade por meio das palavras metas, pacto e estado (Quadro 14).  

Quadro 14 – 20 palavras mais frequentes mencionadas pelos analistas do NGR 

ordem 
Palavra 

Frequên-
cia 

Percen-
tagem (%) 

Síntese das entrevistas 

1 dados 135 46% Coletar, analisar, interpretar, transferir, comparar, validar; 
Fontes: PC, PM, INFOPOL; 
Cuidado para que os dados sejam reais, fidedignos, 
corretos 

2 informação 132 45% Validar, analisar, interpretar, transferir; 
Uso da informação e tomada de decisão; 
Problemas referentes aos processos de informação. 

3 planilha 119 40% Criação de planilhas do NGR;  
Preenchimento e envio por parte das delegacias; 
Processo de verificação e consolidação realizado pelo 
NGR; 
Grande quantidade e variedade de planilhas que as 
delegacias preenchem; 
Quantidade volumosa de planilhas recebidas pelo NGR 

4 secretarias 117 40% Revela as principais secretarias envolvidas com o PPV: 
SDS, SEPLAG, Secretaria da Mulher, Secretaria de 
Ressocialização, Secretaria de Justiça Social e Direitos 
Humanos, Secretaria Executiva de Gestão Estratégica, 
Secretaria de Gestão por Resultados. 

5 polícias 97 33% Civil e militar; 
Comandantes e gestores das duas corporações e o tipo 
de contato que mantém com eles para receber e 
repassar informações. 

6 pacto 92 31% Estrutura e metodologia do Pacto pela Vida; 
Reuniões do Pacto; 
Acompanhar a produtividade e resultados do Pacto; 
Informações para o Pacto. 
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7 gestão 78 26% Gestão por resultados; 
Gestão da informação 

8 monitoramento 78 26% Reuniões semanais de monitoramento; 
Monitoramento de produtividade do Pacto;  
Monitoramento de metas prioritárias relativas a outros 
objetivos do governo; 
Gestão da informação para monitoramento; 

9 metas 76 26% Acompanhar e monitorar metas 

10 resultados 69 23% Acompanhar e analisar resultados; 
Gestão por resultados; 
Obter melhor resultado 

11 dificuldade 69 23% Relativas ao preenchimento e recebimento de planilhas; 
Relativas a algumas AIS cumprir metas do Pacto; 
Tecnológica e financeira. 

12 delegacias 67 23% Como fonte de dados; 
Dificuldades em receber os dados das delegacias; 
Averiguar produtividade das delegacias; 
Delegacias especializadas. 

13 sistema 67 23% Problemas do sistema INFOPOL; 
Ausência de sistema único que possibilite reunir todas as 
informações necessárias. 

14 núcleo 63 21% O papel do Núcleo de Gestão por Resultados 

15 secretário 62 21% Secretários do poder executivo, em especial, da SDS 

16 estado 60 20% Precisa de mais dados e informação sobre o estado; 
Estado exerce controle da produtividade dos atores do 
PPV; 
Intervenções do estado; 

17 reunião 55 19% Envio de dados para reunião de monitoramento; 
Preparação para reunião; 
Acompanhar os encaminhamentos da reunião. 

18 Seplag 51 17% Envio de informações para SEPLAG; 
SEPLAG coordena tecnicamente o Pacto; 
Analistas do NGR fazem parte da SEPLAG. 

19 delegados 50 17% Atividade do delegado de reconhecer crimes, instaurar 
inquéritos; 
Quanto à necessidade dos delegados desenvolverem 
também habilidades de gestão; 
Informações solicitadas e enviadas aos delegados. 

20 gestores 49 17% Comitê Gestor Executivo do Pacto Pela Vida; 
Referem-se como gestores os delegados seccionais, 
comandantes da PC e PM, Secretário da SDS, gestores 
governamentais. 

Fonte: Crédito direto da autora (2016).  

Em síntese, é possível inferir o alinhamento das atividades do NGR-PPV ao 

modelo de governança por resultado instalado em Pernambuco. A importância do 

NGR-PPV é sintetizada pelo trecho do entrevistado nº 1 do nível estratégico, no qual 

declara: “o Pacto pela Vida é conduzido também com a presença desse Núcleo e, 

principalmente, com a presença desse Núcleo, os resultados estão aqui, a curva [de 

criminalidade] caiu. Então esse núcleo tem alguma coisa a fazer.”  

Além disso, é possível verificar a importância dos dados originados nas 

delegacias para o acompanhamento dos indicadores de produtividade e resultados 

do PPV e os problemas inerentes ao registro e repasse de tais dados. Diante da 

observação direta realizada em duas delegacias seccionais e duas circunscricionais 

da Região Metropolitana do Recife (RMR), notaram-se estruturas e níveis de 
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organização das atividades estatísticas totalmente distintos (Quadro 15). Para fins 

de distinção entre as delegacias são usadas as letras A e B para as DESEC e C e D 

para as circunscricionais. 

A escolha das delegacias se deu por meio da afirmação dos analistas do 

NGR-PPV, em especial os entrevistados nº 6 e 8 acerca da agilidade e cumprimento 

de prazo no envio de planilhas realizado por algumas delegacias, e o recorrente 

atraso ou inconsistência por outras. Assim, a escolha das delegacias representou 

esses dois universos. 

É possível inferir que as quatro delegacias representem em certa medida a 

realidade das 286 delegacias pernambucanas no que diz respeito à infraestrutura e 

a organização administrativa. A queixa referente às dificuldades tecnológicas, tais 

como internet lenta e deficiência em termos qualitativos e quantitativos de software e 

hardware é recorrente nas delegacias do estado. Além disso, há assimetrias na 

distribuição de algumas tecnologias entre as delegacias do interior e da RMR, tais 

como, o georreferenciamento disponível apenas na RMR.  

Ainda há dificuldades em termos de quantidade e qualidade de delegacias, 

viaturas, armamento e policiamento. É óbvio que a decisão acerca da infraestrutura 

das polícias civil e militar é mais complexa, e envolve distribuição de recursos 

financeiros e análise das realidades enfrentadas por cada município no que 

concerne ao combate à violência. A informação gerada pelo PPV auxilia nessa 

tomada de decisão também. 

Os municípios brasileiros mais distantes das capitais, em geral, enfrentam 

problemas para modernizar a rede de serviços de tecnologias de informação e 

comunicação. Esse tipo de problema estrutural afeta a prestação de serviços 

públicos que dependem em certa medida de tais tecnologias. A segurança pública é 

apenas um deles.  
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Quadro 15 – Observações sobre o Setor Estatístico das delegacias 

OBSERVAÇÕES SOBRE SETOR ESTATÍSTICO 

DELEGACIAS PESSOAL ESTRUTURA  

DESEC A Chefe de Estatística. 
- Demonstra domínio do que faz e preocupa-se com a qualidade da 
informação.  
- Reconhece que é necessário mais tempo para realizar a análise dos 
dados, e demonstra clareza sobre a importância e uso da informação.  
- Muito organizada.  As pastas no computador demonstram como 
separa as informações para que possa manipulá-las com destreza.  
- Detém conhecimento dos sistemas que usa e que precisa para 
localizar dados que complementem outros.   
- Desenvolve apenas a atividade de estatística, então defende que tem 
mais tempo para sistematizar os dados do que outros colegas que 
acumulam funções. 

O espaço é organizado com estantes 
sinalizadas e pastas armazenadas com 
indicação de conteúdo por tipo e ano.  
Ainda assim tem problemas com internet 
lenta, programas ultrapassados e 
inadequados; quantidade limitada de 
hardware, não há backup institucional, 
salva no email e no computador de casa. 

DESEC B Acumula funções de Chefe de estatística e ainda ajuda na parte 
administrativa da delegacia.  
- Desenvolve atividade de estatística, mas não a prioriza, devido às 
outras atividades de rotina da delegacia.  
- Não demonstrou domínio sobre o preenchimento de todas as 
planilhas que são enviadas para o NGR, DIM, GACE. 
- Disse que depende da boa vontade dos chefes de estatísticas das 
circunscricionais enviarem as planilhas preenchidas, cópias de 
documentos, e isso faz com que o trabalho fique difícil.  
- Não faz conferência dos dados com mais rigidez por que não há 
tempo, então depois que envia para o NGR – se houver problema – é 
informada pelo NGR. E então ela tem que entrar em contato com a 
circunscricional para solicitar a correção ou complemento.  

Ao observar a mesa dela e a do lado, 
observei que a delegacia não é 
organizada. 
Apresenta os mesmos problemas da 
DESEC e de deslocamento físico para ir 
a outras delegacias, fórum, Varas da 
Infância, IC e IML a fim de coletar 
documentos. 

CIRC. A O chefe de estatística acumula função de escrivão. 
- Recebe mais cobrança para dar andamento aos inquéritos, pois é 
responsável por convocar testemunhas, fazer interrogatório, encerrar 
inquérito e enviá-lo ao delegado para fazer a revisão. 
- A atividade-fim é priorizada em relação à atividade meio.  
- Aponta que o principal problema se deve à gestão interna das 

- A delegacia é desorganizada. O espaço 
dedicado à sala dos escrivães está 
abarrotada de provas recolhidas e os 
inquéritos estão amontoados em cima de 
armários e estantes em condições 
precárias e inadequadas. 
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delegacias, e à falta de conscientização para o valor da informação. - A documentação digital também sofre 
sérios riscos por não haver a prática do 
backup 

CIRC. B Chefe de estatística e às vezes é designado para resolver TCO. 
-Tem clareza da importância da informação e preocupação com a 
“informação perfeita”. 
-Usa palavras-chave para guardar os documentos no email e assim 
recuperar mais rápido quando precisar. 
-Atento para pegar a informação no momento do registro no livro de 
protocolo.  
- Sabe descrever todos os livros que são usados na delegacia para 
registrar informações.  
-Cria suas próprias estratégias, como uso de filtros no Infopol, para 
extrair informação. 
- Negocia para usar os livros de acesso restrito na delegacia e coletar 
informações. 
- Entende que deveria ter mais tempo para coletar, tratar e verificar os 
dados, mas como acumula duas atividades, a coleta fica 
comprometida. 
  

Tem rotina e estrutura mais organizada 
que a anterior. 
Problemas referentes à internet lenta; 
diferença de extensão dos documentos 
BRoffice e excell; computadores 
bloqueados para receber email; falta de  
sistema para registrar inquéritos; o 
INFOPOL cai com frequência e as 
informações não são completas e a 
inserção de dados é complicada. 

Fonte: Crédito direto da autora (2016).  
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 Destacar-se-á o conteúdo da entrevista do delegado da DESEC A, o qual 

informou que usa smartphone para trocar informações, fotos de suspeitos e 

localização por meio do WhatsApp. Ele se mostrou muito ciente do valor da 

informação tanto a relacionada ao PPV quanto as que são privativas da atividade 

policial. Faz uso das informações do PPV nas reuniões com delegados 

circunscricionais para verificar e cobrar produtividade das ações policiais. Fato que 

ligou a informação à dimensão da gestão por resultados. E quanto às atividades de 

investigação ele exemplificou que usa para identificar onde ocorrem homicídios 

provocados por tráfico de drogas, por exemplo. Entende o papel da DESEC como 

mediadora entre o nível estratégico do governo e a ponta (as delegacias 

circunscricionais) que faz a ação acontecer, pois entende que há um distanciamento 

entre esses níveis. Para ele o modelo de gestão anda junto com a informação. 

Ressaltou-se tal conteúdo porque a maioria dos setores de estatística das 

delegacias visitadas apontaram que os delegados não usam as informações do 

monitoramento para suas atividades. Contudo, vale ressaltar que a quantidade de 

setores visitados não permite fazer qualquer tipo de inferência acerca do uso de 

informação por parte dos delegados. É apenas uma forma de mostrar a diversidade 

de realidades existentes no conjunto de ações e atores do PPV. 

Até agora foi exposto a produção e envio de dados do nível operacional ao 

tático, e o posterior processo de conversão de dados em informação e sua 

disseminação para o estratégico. O nível estratégico converte informações em 

decisões e retorna para o nível operacional. As decisões tomadas nas reuniões 

semanais de monitoramento do PPV são anotadas em ata, compiladas pelos 

analistas do NGR e repassadas aos atores envolvidos nas ações discutidas. 

Todavia, quanto à disponibilização das decisões e informações do nível 

estratégico para o nível operacional, os analistas entendem que essa não é uma 

prerrogativa do NGR. “Então, enfim, eu acho que nós conseguimos disponibilizar 

vários dados do nível tático para o nível estratégico, mas já no nível operacional eu 

acho que não seja função nossa. É preciso que os Comandantes [das polícias civil e 

militar] repassem para os seus colaboradores”, diz o entrevistado nº 2. 

Os problemas relativos à disseminação de informação do nível estratégico 

para o operacional apresentam variáveis comunicacionais, tecnológicas e políticas. 

Tecnológico, no sentido que não há sistema em que todos os envolvidos possam 

acessar a informação simultânea e em tempo hábil. Comunicacional, porque as 
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decisões do PPV são verticais e transversais, visto que existem várias camadas de 

instituições entre os níveis estratégicos, táticos e operacionais envolvidos nas ações 

do Pacto. Político, porque na verdade depende da decisão política em estipular 

como se dá o processo e criar as condições para que aconteça, assim como feito no 

processo informacional e comunicacional do nível operacional para o tático. 

Embora o fluxo de informação dentro dos limites das instituições estaduais 

apresente problemas, esses vão sendo contornados de alguma forma. A informação 

nesse contexto é usada como recurso para tomada de decisão, fato claramente 

expresso pelos entrevistados dos níveis estratégico e tático. Igualmente como 

recurso para exercer controle por meio do intensivo monitoramento de processos e 

de resultados para fins administrativos – visíveis e táteis - e de divulgação das ações 

governamentais - com fins políticos, menos visíveis e táteis.  

A divulgação da informação para instituições internacionais, governamentais 

federais, estaduais e municipais cumpre tanto a obrigação de atender questões 

legais, como a de propagar a imagem de um governo eficiente. Assim, a 

compreensão acerca da gestão da informação não é apenas referente aquilo que é 

visível, mas relaciona-se principalmente pelo que está subjacente ao contexto mais 

amplo da política e das relações entre os diversos atores e os elementos 

discursivos, culturais e normativos. 

 Concluem-se as reflexões desta seção a partir do trecho do entrevistado nº 2, 

que sintetiza a visão de vários analistas do NGR, afirmando que:  

“o [poder] informacional acho que pode trazer isso. Acho que é uma 
forma sustentável de conseguirmos trazer as pessoas para o nosso 
lado, por mais que elas tenham resistência e não estejam 
acostumadas, com dados na mão você não tem muito como contra 
argumentar.” Entrevistado nº 2. 

 Essa resposta foi dada à pergunta sobre a distribuição dos poderes 

instrumental, estrutural, simbólico e informacional nos órgãos envolvidos com o PPV.  

Ele inicia expressando: “no final das contas o modelo [de gestão] está posto, está 

estabilizado, está tudo estruturado”, referindo-se à continuidade do modelo e do PPV 

independente da troca de comandantes das polícias. E acrescenta que a frequência 

das reuniões é um símbolo da continuidade do PPV, e que não tinha percebido isso 

até ser indagado, por ocasião da visita de técnicos de outro estado sobre a 

continuidade das reuniões.  

 Então o entrevistado nº 2 afirma que somente percebeu o simbolismo da 

reunião naquela ocasião e sintetiza: “uma reunião de Pacto que para a gente é algo 
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tão normal, que a gente talvez nem enxergue o simbolismo que tem, e a quantidade 

de informações que pode passar através dela”. Novamente destaca a importância da 

informação. 

 Quando ele menciona: “acho que é uma forma sustentável” fazia o paralelo 

com o uso do poder instrumental no PPV. E continua: “acho que para você mudar 

essa cultura [do serviço público], fazer essa quebra de paradigmas, em algum 

momento seja necessária [força], mas enfim não é dessa forma que a gente 

consegue um resultado sustentável, e o [poder] informacional acho que pode trazer 

isso.” (Entrevistado nº 2). O uso da informação está na base de sua fala 

constantemente. 

 A crença no uso dos dados e na informação decorre da compreensão de que 

sem eles a tomada de decisão é comprometida por achismos. “Esses relatórios 

proporcionam que as autoridades, o Núcleo Estratégico, enfim, todos os níveis 

possam tomar suas decisões menos pelo achismo e mais por dados concretos, que 

nós podemos apresentar”, afirma o entrevistado nº 2.  

 Evidencia-se, assim, a síntese do poder informacional do NGR-PPV 

materializado pelo trabalho de compilação de todos os dados e sua transformação 

em informação e posterior repasse ao nível estratégico. As práticas de mediação, 

articulação, disseminação e negociação estão no âmago de tal trabalho devido à 

aproximação tanto com os gestores do nível operacional quanto com os gestores do 

nível estratégico e da necessidade premente de informação. 

 

8.4.2 Política de informação do PPV 

 

A política de informação que envolve a informação do PPV não é expressa 

por tal termo, mas entende-se que o conteúdo da legislação pertinente à regulação 

das práticas de registro de ocorrências, processamento e envio de informações para 

a consolidação de dados estatísticos conforma-se como uma política.  

Já existiam portarias referentes ao fluxo de informação, mas com a 

implantação do PPV, essas portarias foram atualizadas ou criadas para dar conta de 

fornecer informações que possibilitassem o monitoramento de processo e resultados 

das polícias civil e militar, principalmente, de acordo com a meta de redução de 12% 

ao ano de CVLI (Quadro 16). Estas portarias são emitidas, em sua maioria pela 

SDS, a qual subordinam-se as polícias civil e militar e corpo de bombeiros. 
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Algumas legislações, como a Portaria Conjunta SDS/SES n° 001/2011, 

Portaria GAB/SDS nº 2.028/2011, Portaria nº 479/ 2012, Lei Nº 14.320/2011 e 

Decreto Nº 36.898/2011 não tratam diretamente sobre o fluxo de informação, mas 

em seus artigos dão diretrizes para o registro e envio de dados ou de assunto em 

relação direta com os indicadores do PPV, os quais necessitam de ser alimentados 

por dados oriundos das atividades policiais majoritariamente. 

Quadro 16 - Legislação relativa ao fluxo de informação do PPV 

Orgã
o 

Documento Conteúdo 

SDS PORTARIA Nº 1007 
28/07/2006 

Estabelece diretrizes para processamento do registro e divulgação 
de dados estatísticos criminais e dá outras providências 

SDS PORTARIA 
GAB/SDS N° 433  
12/03/2008 

Disciplina o envio de informações para a consolidação de dados 
estatísticos de ocorrências de interesse policial com resultado 
morte. 

SDS PORTARIA Nº 357 
08/03/2010 

Disciplina o uso de categorias e definições sobre a motivação de 
mortes violentas intencionais visando a consolidação de dados 
estatísticos. 

SDS PORTARIA 
GAB/SDS Nº 1.197 
11/06/2010 

Divisão da responsabilidade dos territórios, áreas integradas de 
segurança e circunscrições 

SDS PORTARIA GAB / 
SDS Nº 1598 
19/08/2010 

Disciplina o registro de ocorrências policiais no âmbito das 
unidades operacionais da Polícia Civil do Estado e dá outras 
providências. (Pornografia infantil). 

SDS PORTARIA 
CONJUNTA 
SDS/SES N°001 
30/12/2010 

Institui a Pulseira de Identificação de Cadáver – PIC – o Boletim de 
Identificação de Cadáver – BIC – e o Número de Identificação de 
Cadáver – NIC – no âmbito do Estado de Pernambuco e dá outras 
providências 

SDS PORTARIA 
GAB/SDS N°001 
04/01/2011 

Disciplina o registro de ocorrências policiais de diversas 
modalidades de crimes contra o patrimônio no âmbito das 
unidades operacionais da Polícia Civil do Estado e dá outras 
providências. 

Governo  
estadual 

LEI Nº 14.320 
27/05/2011 

Institui a Gratificação Pacto Pela Vida - GPPV aos Policiais Civis e 
Policiais Militares, e dá outras providências 

SDS PORTARIA 
GAB/SDS Nº 2.028 
12/07/2011 

Institui o Boletim de Ocorrência Eletrônico (BOE) no âmbito de 
todas as unidades operacionais da Polícia Civil do Estado e dá 
outras providências 

Governo 
estadual 

DECRETO Nº 
36.898 
02/08/2011 

Regulamenta a Lei nº 14.320, de 27 de maio de 2011, que institui 
a Gratificação Pacto Pela Vida – GPPV aos Policiais Civis e 
Policiais Militares, e dá outras providências. 

Polícia 
Civil 

PORTARIA Nº 479 
19/10/2012 

Constitui e detalha as Equipes de investigação dos Crimes 
Violentos Letais Intencionais – CVLI, de que tratam os Decretos nº 
33.917, de 18 de setembro de 2009 e nº 36.849, de 22 de julho de 
2011, e dá outras providências. 

Polícia 
Civil 

PORTARIA GAB / 
PCPE Nº 018 
30/01/2013 

Disciplina o procedimento a ser adotado pelas Delegacias 
Seccionais de Polícia do Estado, objetivando padronizar a coleta 
de informações sobre Mortes Violentas Intencionais no Estado de 
Pernambuco, os prazos de recebimento e remessa do e para o 
Núcleo de Gestão por Resultados na Defesa Social-NGR, e dá 
outras providências. 
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SDS PORTARIA Nº 3.849 
19/09/2013 

Disciplina o registro das motivações de gênero nos crimes letais 
intencionais contra as mulheres e o registro de crimes 
informáticos. 

SEDSDH/
SDS/SAG 

PORTARIA 
CONJUNTA 
SEDSDH/SDS/SAG 
Nº 4818 
25/11/2013 

Dispõe sobre o conceito de Homofobia, necessário à 
sistematização e mensuração dos dados oficiais de crimes ou 
violações de direitos da população de lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis, e transexuais - LGBT. 

Governo 
estadual 

Lei Nº 15.458 
12/02/2015 

Institui a Gratificação Pacto pela Vida - GPPV aos Policiais Civis e 
Policiais Militares, e dá outras providências. 

Fonte: Crédito direto da autora (2016).  

A análise de conteúdo da legislação confirma seu caráter prescritivo e 

normativo. Da análise das 50 palavras mais frequentes, CIRCUNSCRIÇÃO ocupa 

centralidade, o que significa a preocupação com a divisão territorial e as 

responsabilidades de cada unidade do estado, visto que a divisão territorial facilita o 

entendimento do volume e da tipologia das ocorrências criminais. Ainda é possível 

verificar que os atores principais são as policias civil e militar e a GACE devido à 

geração das estatísticas criminais. Expressa também a preocupação primordial da 

Secretaria - o combate a crimes (Figura 10).  

A face burocrática da SDS e de suas unidades é revelada pela divisão 

territorial, a hierarquização, a divisão de responsabilidades e a preocupação com o 

estabelecimento de procedimentos, padrões e prazos. Assim, a legislação é um 

exemplo da mescla dos princípios da burocracia e do gerencialismo ao mencionar a 

preocupação com indicadores e resultados.  

Figura 10 – 50 palavras mais frequentes da Legislação do PPV 

 

Fonte: Crédito direto da autora (2016).  
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A legislação expressa a padronização do preenchimento de dados a fim de 

evitar inconsistências dos dados bem como a adequada descrição dos crimes de 

acordo com tal padronização. De acordo com o artigo 1º, da Portaria GAB / PCPE nº 

018/2013: 

a coleta de informações sobre a motivação das Mortes Violentas 
Intencionais no Estado, sob responsabilidade das Delegacias 
Seccionais de Polícia do Estado, deverá ser adotada, 
exclusivamente, a Planilha de Motivação das Mortes Violentas 
Intencionais no Estado, constante dos Anexos I, II e III desta 
Portaria (PERNAMBUCO, 2013). 

Ainda acentua o uso das estatísticas criminais para análises futuras e a 

tomada de decisão, ao destacar que:  

CONSIDERANDO o grau de importância, lato sensu, das estatísticas 
criminais e, stricto sensu, daquelas alusivas às Mortes Violentas 
Intencionais no Estado, para a orientação das ações futuras e a 
tomada de decisão no âmbito do Comitê Gestor do Pacto pela 
Vida – PPV, com vistas à redução dessa modalidade de incidência 
(PERNAMBUCO, 2013). 

Há preocupação com o cumprimento de prazos de envio dos dados das 

delegacias seccionais para o NGR-PPV, visto que na introdução da Portaria GAB / 

PCPE nº 018/2013 destaca o seguinte:  

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o procedimento a ser 
adotado pelas Delegacias Seccionais de Polícia do Estado, 
objetivando padronizar a coleta de informações sobre Mortes 
Violentas Intencionais no Estado de Pernambuco, os prazos de 
recebimento e remessa do e para o Núcleo de Gestão por 
Resultados na Defesa Social - NGR, em face do cogente 
imperativo de consolidação consistente dos respectivos dados 
estatísticos. (PERNAMBUCO, 2013). 

A tipificação das motivações já era descrita na portaria GAB/SDS nº 357, de 

08 de março de 2010, contudo a Portaria GAB / PCPE nº 018/2013 regula o 

provimento preciso e qualificado da informação e se constituiu em importante 

ferramenta para o controle da gestão da informação. No caso de Caruaru, município 

localizado no agreste pernambucano, os analistas da NGR e os gestores das 

polícias civil e militar decidiram por criar uma planilha para acompanhar as 

motivação (causas) de homicídios. Assim, eles identificaram que uma percentagem 

significante de homicídio originava-se de brigas ensejadas por pessoas próximas, 

como parentes, amigos ou vizinhos que iniciam uma discussão que resulta em morte 

- crime nomeado de proximidade. 
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A identificação das motivações 

por meio das informações coletadas 

fez com que as ações de segurança 

para o município de Caruaru 

incluíssem campanhas de publicidade 

em rádios e canais televisivos com o 

objetivo de sensibilizar a população 

sobre os danos causados às famílias e 

nesse tipo de crime (Foto 2). 

 

Foto 2: Campanha Cultura de paz. 
Fonte: Pernambuco (2013). 

Ressalta-se que esta portaria é a única que menciona o Núcleo Gestão por 

Resultados no corpo do texto. Esta menção é associada ao fato do NGR ser 

responsável pelo monitoramento das operações policiais acompanhadas pelo PPV. 

A informação compilada pelo NGR é usada pelo Comitê Gestor do Pacto, por isso 

justificava a urgência em regular seu fluxo e definir as delegacias seccionais como 

as responsáveis por assegurar a veracidade de tais informações. Mais uma vez a 

informação está no cerne das mudanças e das ações político-administrativas. 

 

8.5 PLURALISMO INFORMACIONAL DO PPV 

 

A informação é entendida predominantemente como um recurso porque é a 

entrada em qualquer processo de tomada de decisão do PPV. É o tipo de 

informação que permeia todo o Ciclo de Gestão de Políticas Públicas, pois alimenta 

constante e frequentemente todos os seus estágios. Contudo, estas informações 

são quantitativas e mostra parcialmente a realidade, pois não oferecem condições 

para analisar os impactos sociais das ações empreendidas pelo PPV. Para tal fim, a 

informação foi ganhando consistência ao ser acrescida de dados referentes as 

causas e efeitos da criminalidade. 

Dessa maneira, a informação também é entendida como percepção de 

padrão quando vinculada a identificação das motivações e padrões de 

criminalidade, tais como: responsáveis, localização, motivação, dias, horários e tipos 

de armas. No entanto, os padrões sem contextualização não contribuem para a 

apreensão da realidade. Então, esta percepção deve ser constituída do contexto 

mais amplo em que ocorre a violência no estado pernambucano. Quando a 

informação é assumida como uma percepção de padrão, assume-se também uma 
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complexa estrutura social. E os indivíduos capazes de compreender tal estrutura 

podem sugerir importantes mudanças nos rumos da política pública.   

Assim, a violência em Pernambuco tem diversas causas oriundas dos 

contextos econômico, social e cultural e as soluções de combate a redução da 

criminalidade não se dá apenas pela ação policial, mas também por meio de ações 

de caráter social, educacional e cultural sob a responsabilidade dos governos 

estadual e municipais.  

Por ocasião da reunião de monitoramento em que esta pesquisadora 

participou, ouviu o apelo de um dos comandantes da Polícia Militar acerca de 

providências relativas à criação de áreas de lazer para crianças e adolescentes, 

iluminação de ruas e melhorias para escolas em bairros da periferia, visto que estas 

ações poderiam evitar o ingresso de adolescentes no mundo do crime. Outro 

exemplo, a análise das motivações e padrões de homicídios cometidos em Caruaru 

contribuiu para evidenciar o volume de crimes de proximidade, contudo foi a 

compreensão do contexto cultural que cerceia tal crime que auxiliou a alteração das 

ações da política de segurança pública naquele município. 

Avançando mais um pouco no fluxo informacional do PPV percebe-se a 

informação como um repositório de possibilidades enquanto ajuda a 

compreensão dos eventos passados e identificação dos padrões que auxiliem 

modelar futuras ações ou modificar as que estão em andamento. A prática ensejada 

pela gestão por resultados de comparar indicadores regularmente ajudou a prever 

cenários e modelar ações de combate ao crime, como por exemplo, em eventos 

festivos tais como, carnaval, São João e comemorações religiosas. Assim, a 

avaliação das probabilidades de um evento e sua subsequente sequência de 

intervenções, também probabilística de eventos anteriores e posteriores, auxiliam as 

polícias a orquestraram suas ações. 

Informação como mercadoria é algo que se vende, compra ou troca. O 

governo de Pernambuco investiu recursos públicos na aquisição de hardwares, 

softwares, treinamento e recrutamento de pessoal, desenvolvimento de processos, 

regras e instituições a fim de incrementar os processos de produção, tratamento e 

distribuição de informação. Estes investimentos visavam retorno em termos 

administrativos e políticos.  

Em termos administrativos, a informação tem relação intrínseca com a gestão 

por resultados. A informação é o cerne do monitoramento e, por meio de diversas 
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práticas empreendidas na coleta, tratamento e transferência, ela é trocada entre os 

atores dos níveis estratégicos, táticos e operacionais para fins de controle e 

prestação de conta acerca dos objetivos estratégicos. Em termos políticos, é 

vendida simbolicamente para o governo federal, entidades internacionais e 

sociedade pernambucana como um resultado dos esforços do Governo para a 

prestação de serviços eficientes, eficazes e efetivos visando melhorar qualidade de 

vida para todos. E assim, angariar votos dos eleitores e visibilidade nacional e 

internacional. 

A informação como agente significa que pode fazer com que as coisas 

aconteçam. A informação está no cerne das mudanças e das ações político-

administrativas como evidenciado no caso do PPV de Pernambuco. Aos exemplos já 

dados, acrescenta-se mais um: o uso do Sistema de Posicionamento Global (GPS) 

pela polícia militar. O GPS envia informações para o comando sobre a posição 

geográfica dos agentes policiais e outro software analisa se a polícia e o carro usado 

estiveram realmente no lugar informado e quantos quilômetros foram percorridos. 

Desta forma, a informação não só provoca a tomada de ações, mas exerce controle 

sobre a rotina da polícia. 

A informação como uma força constitutiva da sociedade deveria ser vista 

como ponto inicial e final da formulação de qualquer política pública. No entanto, o 

que se verificou no PPV é que esta força foi mobilizada no início dos dois mandatos 

de Eduardo Campos, ao promover os Seminários Regionais a fim de coletar 

informações da população para a formulação do Planejamento central do governo. A 

implementação das ações das políticas públicas foi pactuada com as secretarias 

executivas e o monitoramento e avaliação estão sendo coordenados pela SEPLAG. 

Os resultados são divulgados por meio de documentos e websites oficiais.  

Apesar dos esforços empreendidos no contexto do PPV para divulgação de 

informações acerca das ações colocadas em andamento, dos resultados obtidos e 

do número de CVLI ocorridos em Pernambuco, ainda é insuficiente para afirmar que 

tais informações possam ser usadas como força constitutiva da sociedade. Mas, isso 

não é um privilégio do estado de Pernambuco. O Brasil ainda está avançando 

lentamente na criação de mecanismos legais que regulem a disponibilização de 

informações de cunho governamental para os cidadãos que os permita usá-la numa 

perspectiva de mudança. 
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A quantidade e qualidade das informações disponibilizadas pelas instituições 

governamentais ainda é inadequada para que a população a use em benefício 

próprio. Por exemplo, como um simples comerciante pode mensurar o benefício da 

instalação de circuito fechado de TV no Polo de Confecções do Agreste 

Pernambuco, que custou mais de 900.000,00 reais. Esse tipo de informação 

disposta no Portal de Acesso à informação da SDS cumpre a exigência legal de 

prestar contas dos gastos dos recursos públicos, mas é insuficiente para o cidadão 

mensurar o impacto, ou seja, a efetividade de tal medida. 

A divulgação de informações sobre a situação do CVLI no estado de 

Pernambuco significa um avanço nessa área, pois permitiu que especialistas 

usufruíssem dela para fazer análises acerca da temática e proporcionou a população 

visualizar a incidência de homicídios por municípios e gênero. Porém, não se 

constitui em informação como força constitutiva da sociedade plenamente, visto que 

a relação entre estado e sociedade, por ela mediada, não permite que a população, 

por meio da informação, possa entender e manifestar as múltiplas formas de poder. 

 Enfim, verificou-se que a informação produzida, usada e transferida é 

predominantemente caracterizada como um recurso – insumo de gestão - no PPV. 

Contudo, foi possível constatar que a informação vai assumindo outras 

configurações ao longo do Ciclo de Gestão de Políticas Públicas mediante a 

intervenção de indivíduos e de suas necessidades, das capacidades cognitivas e 

das condições institucionais. No quadro 17 demonstrar-se-ão as fases do ciclo de 

política do PPV e os respectivos tipos de informação associados, todavia 

acrescentou-se a divulgação a etapa da avaliação, por sua relevância. 

Quadro 17 – Ciclo de Política do PPV e a tipologia informacional  

Estágios do ciclo de Gestão de 
Políticas Públicas 

Tipologia informacional 

1 Formulação  Força constitutiva / Recurso 

2 Implementação Recurso 

3 Monitoramento Recurso/ Percepção de padrão/ repositório de 
possibilidades / mercadoria 

4 Avaliação e divulgação Recurso / mercadoria / força constitutiva 
Fonte: Crédito direto da autora (2016).  

 Em suma, o Brasil e, em especial Pernambuco, tem um grande desafio a 

superar em termos de fazer com que a informação seja tanto insumo para gestão 

quanto recurso de transparência, controle, responsabilização e de pressuposto 

democrático. 
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8.6 INFORMAÇÃO E PODER NA GOVERNANÇA POR RESULTADOS  

 

Como visto até agora o modelo de governança por resultados é baseado na 

utilização intensiva de informações desde sua concepção até o acompanhamento 

das ações e resultados. É da centralidade da informação que emerge o exercício 

dos poderes investigados no estudo. Nesse cenário, o poder instrumental é 

evidenciado pelos investimentos na ampliação da ação policial judiciária e ostensiva 

com intuito de impor temor aos criminosos e criar a sensação de segurança para a 

população.  

A escolha da meta mobilizadora de redução de 12% ao ano de CVLI é 

perseguida persistentemente desde 2007 e se constitui a mola propulsora para 

aperfeiçoamento de métodos e remoção de obstáculos do caminho. A primeira ação 

governamental para que tal finalidade fosse alcançada concentrou-se no reforço do 

contingente das polícias militar e civil em termos de recursos humanos e materiais 

(carros, armas, GPS, smartphones) com o propósito ampliar o exercício da força 

física do estado. Em suma, a informação foi utilizada para identificar problemas e 

desenhar soluções relativas ao exercício do poder instrumental do Estado.  

O poder estrutural é evidenciado por duas variáveis. Por um lado, pela 

construção ou reforma de prédios da SDS e de suas unidades: Polícia Civil, Militar, 

Corpo de bombeiros, Instituto de Criminalística. E o símbolo mais significante do 

exercício desse poder foi a criação da SEPLAG e de sua nova sede. Por outro lado, 

pela elaboração ou substituição de leis e decretos relacionados à administração 

pública, secretarias do poder executivo e outras instituições estaduais, questões 

sociais urgentes e ao fluxo de informação. 

A SDS, polícias civil e militar, bombeiros, IC, IML e demais atores 

empenhados em segurança pública alteraram regras e procedimentos para se 

adaptarem a esta nova realidade do modelo de governança por resultados. A 

premência das instituições responsáveis pelo monitoramento e, por conseguinte 

coleta, tratamento e transferência de informação para tal finalidade, impulsionaram a 

criação ou revisão de decretos relativos às atividades policiais e igualmente ao 

registro e coleta de dados estatísticos fundamentais para o cumprimento das metas 

prioritárias.  

Regras e instituições moldam comportamentos dentro do contexto 

governamental e da sociedade. E o governo estadual as adaptou estrategicamente 
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para demonstrar a eficiência administrativa do Estado para atender às rápidas 

mudanças sociais e culturais impostas pela e para a sociedade. No contexto do 

PPV, o governo também deu relevo a duas questões sociais que ganharam 

visibilidade nacional nos últimos anos: a violência contra mulheres e a homofobia.  

No caso das mulheres a resposta veio em forma da criação das Delegacias 

da mulher. No segundo caso, foi criado o Decreto nº 39.542, de 25 de junho de 

2013, que regulamenta a Lei nº 12.876, de 15 de setembro de 2005, que dispõe 

sobre a elaboração de estatística sobre a violência contra os homossexuais. Esse 

registro oficial de violência contra homossexuais contribui, mesmo que 

indiretamente, para alterar comportamentos e fortalecer as políticas públicas 

destinadas a este público. A tipificação deste crime é uma manifestação do poder 

estrutural para alterar a percepção da sociedade em geral e, da polícia em especial, 

no que diz respeito a esse tema.  

O poder simbólico envolve a capacidade e condições de conduzir a 

imaginação e a percepção dos indivíduos por meio de imagens, ideias e 

informações. As reuniões de monitoramento do PPV é um exemplo do simbolismo 

que envolve a complexa engrenagem da governança por resultados. As reuniões 

entraram para o imaginário dos atores do PPV como o momento de encarar o 

governador ou seu substituto o Secretário da SEPLAG e prestar contas no que diz 

respeito às atividades monitoradas.  

A decisão do governador de liderar o monitoramento e a avaliação emite três 

mensagens aos atores internos e externos do governo: primeira, a preocupação do 

governador com a segurança pública tornando-a uma prioridade; segunda, o 

governador sabe de tudo que se passa no estado pernambucano mediante a gestão 

da informação e; c) terceira, ele é o representante eleito, o único com autoridade 

para destravar processos, remover obstáculos, autorizar e mobilizar instituições 

estaduais em torno das ações planejadas. É recorrente entre os entrevistados a 

referência à sagacidade e capacidade do governador de processar e usar a 

informação de forma oportuna nas reuniões. Igualmente simbólico é o poder 

carismático atribuído a Eduardo Campos.  

A bonificação aos policiais civil e militar também é uma estratégia soft para 

estimular e administrar a competição entre as instituições públicas. Todavia, para 

que a bonificação seja dada é necessário o envio de informações e comprovantes 
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relativos às ações policiais, assim, estimula a ação policial e o fornecimento de 

informação simultaneamente.  

Com relação aos atores externos ao governo (população pernambucana, 

governo federal, sociedade civil, instituições internacionais) as informações e  

propaganda em torno dos resultados do PPV servem para a criação da imagem de 

um estado que presta contas do que faz, do esforço empreendido no combate a 

violência. Ainda nos momentos em que a redução da meta não foi alcançada e os 

resultados não foram positivos, o discurso do governo se concentrava em 

reconhecer os problemas e enaltecer as soluções em andamento. A informação é o 

recurso crucial para convencer, persuadir e exercer poder simbólico. 

A massificação do debate em torno da administração pública por meio da 

troca de experiências entre os setores internos do governo, sociedade, academia, 

produção de conteúdo científico, criação da Revista Gestão Pública, as práticas de 

benchmarking por meio do recebimento de visitas de outros estados para entender o 

modelo de gestão por resultados e os pactos, participação em congressos da área 

da administração pública e a inscrição em premiações internacionais, se constituem 

em estratégicas que embora não tenham sido pensadas inicialmente, delinearam-se 

pela própria dinâmica social já estabelecida, revelando forte componente simbólico e 

informacional do modelo de gestão por resultados.  

Como visto a informação está na base dos poderes instrumental, estrutural e 

simbólico e, assim, faz vir à tona o poder informacional transversal aos demais. A 

fim de ratificar a materialização do poder informacional exercido pelos diferentes 

atores do PPV fez-se uma reunião das ações descritas ao longo deste capítulo: 

I. A política de informação regula normas, prazos, modus operandi das polícias 

civil e militar quanto ao fluxo de informação pertinente ao registro de crimes contra a 

vida e o patrimônio. Entende-se que estas normas representam um conjunto de 

tomadas de decisão de atores governamentais para regular o fluxo de informação a 

fim de apoiar o processo de monitoramento e avaliação do PPV.  

II. A capacidade do NGR de coletar, processar, analisar e distribuir informação 

referente ao monitoramento e, assim, auxiliar na execução das prioridades 

delimitadas pelo governo estadual. A análise do fluxo informacional revelou as 

práticas de mediação, articulação, disseminação e negociação empreendidas pelos 

analistas no decorrer de suas atividades; 
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III. A capacidade da GACE de coletar, processar e distribuir informação referente 

à criminalidade do estado de Pernambuco e o seu papel na melhoria da qualidade 

da descrição e registro de dados referentes aos homicídios, contribuindo para o 

monitoramento e avaliação do PPV. 

IV. A capacidade individual e institucional de processamento e uso da 

informação. Destaca-se o papel do ex-governador Eduardo Campos de usar a 

informação de forma rápida e eficaz na condução das políticas públicas do estado e, 

em específico, o PPV. Vale destacar, a capacidade dos analistas do NGR e da 

SEPLAG de reconhecer o valor e o poder da informação para conduzir as ações e 

cumprimento dos objetivos estratégicos.   

V. A capilaridade da gestão da informação na arquitetura organizacional, nos 

processos de gestão, monitoramento e avaliação de resultados e no atendimento a 

as exigências do PPA, LOA, LDO, relatórios, prestação de contas para sociedade, 

governo federal e instituições internacionais e a própria manutenção do Modelo de 

governança por resultados Todos por Pernambuco. 

 O poder simbólico se mescla ao informacional em que a arquitetura das 

metalinguagens reforça o discurso dominante do governo em torno da importância 

da gestão por resultados, do monitoramento e avaliação e do esforço empregado 

para melhorar o estado. Esse discurso é incorporado às práticas dos atores do nível 

tático que o propaga ao operacional e outros atores com os quais têm contato. 

Verificou-se também que o poder informacional se alinha ao uso instrumental e 

político da avaliação de políticas públicas.  

 Os quatro poderes estão em constante uso no PPV. Cada um é usado de 

maneira diferente, dependendo do intento, da situação e do posicionamento na 

hierarquia governamental que os atores ocupam, portanto, todos estão em fase 

corrente. O poder informacional é corrente devido principalmente à centralidade da 

informação no PPV e no modelo de governança por resultados empreendido pelo 

governo pernambucano.  

Foi possível verificar que o exercício do poder informacional é exercido com 

maior destaque pelos atores do nível tático e estratégico. Os atores do nível tático 

têm mais oportunidades de exercer o poder informacional porque estão em posições 

e cargos que lhes permite coletar, tratar, analisar e distribuir a informação 

diretamente para atores estratégicos, operacionais e táticos. Já os atores do nível 
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estratégico, devido ao cargo e sua autoridade têm condições de exercer o poder 

informacional mais fortemente que outros.  

O poder informacional é menos evidente quando se observa os atores 

operacionais. Possivelmente, porque não percebem a importância deles na cadeia 

produtiva da informação, seu significado e valor de troca embutido em suas ações. 

Vale ressaltar, que não foi objeto dessa tese interrogar esses atores sobre o uso e 

importância dessa informação para o exercício de suas atividades policiais, então 

isso é apenas uma reflexão a partir do observado nas visitas as delegacias. 

Encerra-se este capítulo concluindo que o estado de Pernambuco sob a 

gestão do ex-governador Eduardo Campos criou condições para que a gestão por 

resultados fosse empregada na máquina pública a fim de alcançar propósitos 

gerenciais e políticos. Por conseguinte, também criou condições para que o fluxo 

informacional atendesse a demanda gerada pelo processo de monitoramento e 

avaliação tendo como resultado o acompanhamento sistemático dos objetivos 

postos no planejamento estratégico central. Resultado menos perceptível é o 

exercício do poder informacional por parte dos atores do nível tático envolvidos 

diretamente com a execução de prioridades do governo. 

Afirma-se que o estado de Pernambuco encontra em certa medida inserido no 

contexto do estado informacional, visto a centralidade da informação em suas ações 

e o domínio sobre os dados coletados da realidade. De fato, o estado sabe mais 

sobre a população do que vice-versa, visto que a informação que o estado deve 

dispor à população, embora cumprindo as exigências legais, é insuficiente para 

provocar a transparência, responsabilização e controle social. 
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9 CONCLUSÕES, E AINDA REFLEXÕES 

 

O estudo da gestão da informação do Pacto pela Vida revelou alguns 

aspectos que, à primeira vista, eram invisíveis e incompreensíveis. Citam-se como 

exemplo, as práticas de mediação, negociação, articulação e disseminação dos 

analistas do Núcleo de Gestão por Resultados do PPV que emergiram a partir da 

descrição de suas atividades ao longo dos processos informacionais. 

Outra constatação, é que a crença nos dados e na informação como 

argumento empregado pelos analistas deste Núcleo para convencer, persuadir e 

influenciar o comportamento de outros indivíduos ou grupos está intrinsecamente 

apoiada na mudança da administração pública de Pernambuco, pois o enfoque nos 

resultados, isto é, na eficácia das ações, pressupõe o uso intensivo da informação. 

O modelo de governança por resultados Todos por Pernambuco, implantado 

em Pernambuco desde 2007, vem provocando uma série de mudanças 

administrativas no modus operandi das instituições estaduais, no controle dos 

recursos e dos resultados e, principalmente, na sistematização e gestão da 

informação de interesse governamental.  

A sistemática de monitoramento oriunda desta governança pressupõe o uso 

de informações precisas e pertinentes e, para tal fim, o governo criou condições 

estruturais, instrumentais e políticas para que a informação se tornasse um dos 

elementos de suporte à avaliação das políticas públicas e à tomada de decisão. 

Neste cenário, a avaliação de políticas públicas cumpre dois propósitos. 

Instrumental, quando relacionado aos métodos e indicadores de processo e de 

resultados empregados no acompanhamento, na aprendizagem e correção de 

rumos das políticas públicas. Político, quando é vinculado aos processos políticos, 

de negociação, de barganha e de exercício de poder por parte de diversos atores 

governamentais para alcançar visibilidade dentro do governo ou com fins 

eleitoreiros. 

Assim, a informação está na gênese do processo de monitoramento e 

avaliação. Por conseguinte, é usada para exercer controle sobre indivíduos, 

instituições, processos e resultados, moldar comportamentos, criar e propagar ideias 

e imagens, enfim, criar no imaginário dos atores governamentais e não 

governamentais a crença nos benefícios do novo modelo de condução do Estado. 
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Nesse quadro, o governador é o ator principal em termos de ter a prerrogativa 

de conduzir o Estado e, sob este argumento, obter e usar a informação para 

alcançar seus propósitos. Como visto anteriormente, o ex-governador Eduardo 

Campos soube empregar o argumento da eficiência, eficácia e efetividade do 

modelo de governança por resultados, por ele empreendido, no campo do marketing 

político a fim de conseguir visibilidade nacional e internacional. 

Todavia, outros atores governamentais também foram privilegiados no bojo 

deste modelo de governança. Destacam-se a Secretaria de Planejamento e Gestão 

e o Núcleo de Gestão por Resultados do Pacto pela Vida. O primeiro foi criado para 

conduzir o modelo de gestão e ocupa lugar privilegiado na estrutura organizacional e 

política do Estado. O segundo foi concebido para monitorar as prioridades do PPV, e 

sua contribuição reside na reformulação de práticas informacionais que estão na 

base do funcionamento e do monitoramento do PPV e na assistência prestada à 

Secretaria da Defesa Social e suas unidades. 

Dessa forma, cada ator exerce diferentes poderes em graus distintos de 

acordo com o seu vínculo aos estágios do ciclo de políticas públicas, de seu 

posicionamento na estrutura organizacional e da extensão da rede de atores a qual 

se conecta. Constata-se, assim, que a informação é predominantemente usada 

como insumo para a administração. No entanto, seu uso como força constitutiva da 

sociedade ainda é incipiente. 

Embora este estudo não se dedique ao exame da avaliação das políticas 

públicas por parte dos cidadãos, reconhece-se que as iniciativas atuais ainda são 

insuficientes para proporcionar plena transparência, responsabilização e controle 

social das ações governamentais. Há um esforço em divulgar informações 

governamentais, mas é preciso ter conhecimento especializado para reconhecê-las, 

abstraí-las e usá-las em prol de mudanças sociais significativas. Isso pode constituir 

matéria de futuras investigações científicas. 

 Algumas reflexões acerca da crença no uso de dados e informação e no 

modelo de governança por resultados conduzem a certos questionamentos. 

Primeiro, a capacidade de prover informações estratégicas a fim de consubstanciar 

a tomada de decisão tem se mostrado dúbia, visto que a tomada de decisões é 

limitada pela capacidade dos indivíduos em prever todos os resultados ao longo do 

tempo. A tomada de decisão é subjetiva e resulta da combinação de conhecimentos 

prévios, da capacidade analítica de cada indivíduo, do contexto e, principalmente, 
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dos objetivos e interesses em questão. Assim, a informação é um dos elementos 

que compõem a tomada de decisão.  

 O modelo de governança por resultados também pode sofrer desvios dos 

seus princípios, visto que questões estruturais e de conjuntura podem restringir ou 

desviar práticas administrativas de caráter gerencial. Ainda há resquícios de 

patrimonialismo, clientelismo e corrupção na administração pública pernambucana, e 

isso implica reconhecer que o gerencialismo convive com tais instituições informais e 

nocivas e pode ser usado para alcançar fins escusos.  

A conjuntura política e econômica encontrada por Eduardo Campos, em 2007, 

forneceu as condições iniciais para implantação do seu programa de governo e 

subsequente criação e consolidação do modelo de governança por resultados Todos 

por Pernambuco. Todavia, a conjuntura atual é desafiadora, pois a preocupação do 

atual governador Paulo Câmara volta-se para os problemas urgentes, como, por 

exemplo, pagar em dia os servidores públicos e garantir a manutenção dos serviços 

públicos. Em suma, estes problemas estruturais e de conjuntura envolvem uma 

complexa rede de atores, de interesses e conflitos, que requer negociação política e 

não apenas o emprego de técnicas administrativas.  

Além disso, há uma dúvida persistente que paira sobre as cabeças dos atores 

governamentais relativa à continuidade das políticas públicas e do próprio modelo de 

governança, quando mudar o governador nas próximas eleições, visto que o atual é 

alinhado às estratégias herdadas do governo de Eduardo Campos. Há indícios de 

uma política personalística de governo, visto que o modelo de governança é 

diretamente associado ao ex-governador Eduardo Campos. Apesar das conquistas 

do modelo em termos administrativos e de prestação de serviços públicos, ainda é 

cedo para afirmar que houve realmente uma mudança de cultura da administração 

pública pernambucana. Esta dúvida tem raízes históricas na cultura política do país.  

A continuidade desta mudança será colocada à prova nas próximas eleições 

estaduais. Apesar da dúvida acerca da continuidade, os analistas entrevistados se 

mostram confiantes que a filosofia da gestão por resultados está consolidada e será 

muito difícil retroceder. Contudo, eles representam um olhar particular sobre uma 

situação singularmente complexa. 

A reforma administrativa iniciada por Jarbas Vasconcelos foi, em certa 

medida, continuada por Eduardo Campos, todavia com uma ruptura da agenda de 

propostas e ações do governo. Apesar da dimensão técnica existente nesta 
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mudança, seu desenvolvimento é, contudo, um processo político. Pois, embora o 

processo de modernização da administração pública pernambucana iniciada por 

Jarbas tenha deixado um legado de fatores - valores da reforma gerencial, 

resultados econômicos positivos, estrutura legal, instâncias e experiências exitosas 

de planejamento estratégico e pactuação de metas - menos propensos a um 

retrocesso, a decisão sobre a continuidade de uma agenda de reformas dependeu 

da conveniência e adesão disso ao projeto político do próximo governador – 

Eduardo Campos.  

Assim, é possível afirmar que Todos por Pernambuco dá continuidade às 

mudanças da administração pública compatível com as diretrizes da Reforma de 

1995 do nível federal e alinha-se aos princípios da Nova Gestão Pública e enseja 

profunda mudança na gestão e uso de informação para tomada de decisão política. 

Alterando comportamentos, práticas e políticas referentes ao fluxo informacional de 

interesse ao monitoramento e avaliação dos objetivos governamentais. 

Isto posto, encerra-se afirmando que a política e a gestão por resultados 

interferem no fluxo das informações que subsidiam a administração pública e 

alteram o exercício de poder dos atores do nível tático que desenvolvem práticas 

informacionais invisíveis ou inexistentes na administração predominantemente 

burocrática. Assim, a tese foi devidamente confirmada. 

Por fim, reconhece-se que o problema da informação no Brasil é 

eminentemente político, pois depende da decisão do Estado brasileiro fazer com que 

a informação seja recurso para a administração e ferramenta básica de 

responsabilização e controle social. Este corrobora com o pensamento de Lima 

(2012, p. 26) que “por trás de um item, muito técnico, como o dado, está embutida 

uma das maiores batalhas da atualidade que é, no caso brasileiro, definir qual é o 

sentido do Estado. Para que serve o Estado moderno”. Essa é uma perspectiva para 

novas investigações. 
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