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CONTEXTUALIZAÇÃO

O presente relatório apresenta a sistematização da Meta 7- À luz dos documentos
oficiais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e os
conceitos fundamentais por ela utilizados, analisar a operacionalização dos sistemas de Saúde
de países do Leste Europeu (contidos nos documentos) e de países Ibéricos (também contidos
nos documentos). Serão utilizados como referencial básico, os seguintes documentos: 1.
Série Health Systems in Transition (países selecionados); 2) Health at a Glance: Europe
2018; 3) OECD Corporate Governance Factbook (2019); 4) OECD Public Governance
Reviews: Peru; 5) Costa Rica: Good Governance, from Process to Results; 6) Lithuania:
Fostering Open and Inclusive Policy Making; 7) OECD Regional Outlook 2019; 8)
Government at a Glance (2017). Esta meta faz parte das atividades desenvolvidas no Projeto
"Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde / Aprimoramento da Articulação e
Cooperação Interfederativa para a Análise, Estudos e apoio ao Planejamento, à
Regionalização e à Articulação entre os Entes Federativos frente à Gestão do SUS", que visa
o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme as especificações técnicas e
objetivos constantes no TED 52/2017, firmado entre o Ministério da Saúde e a Universidade
de Brasília.
Esclarecemos que, quando da celebração do referido TED, em 2017, foram pactuadas
oito metas, conforme estão detalhadas no Plano de Trabalho. Destas, foram desenvolvidas e
finalizadas quatro metas, quais sejam: Meta 1 - Realização da Revisão Sistemática da
Categoria Governança em Nível Nacional e Internacional; Meta 2 - Realização da Revisão
Sistemática da Categoria Governança em Sistemas Públicos de Saúde em Nível
Internacional; Meta 3 - Utilização da categoria governança do SUS em estudos e pesquisas
publicados; Meta 4 - Análise do processo de regionalização de saúde pactuado na tripartite
em agosto de 2017. As demais Metas (5, 6 e 7) foram repactuadas, após reuniões e discussões
realizadas entre a equipe de gestores e pesquisadores da Universidade de Brasília e a equipe
técnica do Departamento de Articulação Interfederativa do Ministério da Saúde – DAI/MS,
tendo em vista a adequação do projeto às novas demandas do Ministério, em específico às
do Sistema Único de Saúde – SUS.
Nesse sentido, o Plano de Trabalho Repactuado ficou configurado da seguinte forma:
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Quadro 1 - Plano de Trabalho Repactuado
Meta

Atividade

Produto

Data da
entrega

5. Identificar os conceitos
básicos de governança
explicitados no
Documento “Guia de
Governança” (TCU) e as
relações com os
resultados obtidos nas
Metas 1, 2, 3 e 4.

5.1. Análise dos
fundamentos e
conceituação contidos no
Documento “Guia de
Governança” (TCU), para
desenho preliminar de sua
operacionalização no MS
e no SUS, tendo como
base as análises contidas
nas Metas 1, 2, 3 e 4.

5.2. Relatório contendo
análise dos fundamentos
e conceituação contidos
no Guia de governança e
gestão em saúde, com
delineamentos gerais de
sua operacionalização
no MS e no SUS.

30/06/2020

6. Avaliar impactos
produzidos pela MP 881,
pelo DL 9.203/2017 e pelo
Acórdão do TCU 2.888, na
diretriz legal de
regionalização do SUS e no
MS.

6.1. À luz do Acórdão
2888, do DL 9.203/2017
e da MP da Liberdade
Econômica, responder às
seguintes indagações:
6.1.1. descrever
possibilidades de
institucionalização dos
instrumentos de
pactuação
intergovernamental;

6.2. Relatório contendo:

31/08/2020

6.1.2. descrever
possibilidades de
aprimoramento da rede
regionalizada no processo
de pactuação
intergovernamental;
6.1.3. apontar caminhos
para construção de
instrumentos de gestão
que minimizem a
ausência de pactuações
intergovernamentais ou
inadequações;

6.2.1. análise do
Acórdão 2888, do DL
9.203/2017 e da MP da
Liberdade Econômica,
ressaltando os
instrumentos de
pactuação
intergovernamental e o
aprimoramento da rede
regionalizada.
6.2.2. análise das
entrevistas para
depreender possíveis
impactos da MP 881,
pelo DL 9.203/2017 e
pelo Acórdão do TCU
2.888, de acordo com o
ponto de vista dos
entrevistados.

6.1.4. realização de
entrevistas com até 08
informantes estratégicos.
7. À luz dos documentos
oficiais da OCDE e os
conceitos fundamentais por
ela utilizados, analisar a
operacionalização dos
sistemas de Saúde de países
do Leste Europeu (contidos
nos documentos) e de países
ibéricos (também contidos
nos documentos). Serão
utilizados como referencial
básico os seguintes
documentos: 1. série Health
Systems in Transition
(países selecionados); 2.
Health at a Glance: Europe

7.2. Análise do referencial
básico (citado), para
depreender e explicitar o
conceito de governança
utilizado pela OCDE;
7.3. A partir da análise do
item 7.2, identificar
mecanismos de
operacionalização de
modelos de governança
nos sistemas de saúde nos
países analisados pela
OCDE.

7.3. Relatório contendo
30/09/2020
o conceito depreendido e
explicitado de
governança e a
identificação de
mecanismos de
operacionalização de
modelos de governança
nos sistemas de saúde
nos países analisados
pela OCDE;
7.4. Seminário para
apresentação e
disseminação dos
resultados da pesquisa.
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2018; 3. OECD Corporate
Governance Factbook
(2019); 4. OECD Public
Governance Reviews: Peru;
Costa Rica: Good
Governance, from Process
to Results; 8. Lithuania:
Fostering Open and
Inclusive Policy Making;
OECD Regional Outlook
2019; 6. Government at a
Glance (2017).
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1 DOCUMENTOS BASE DA OCDE

Como parte integrante da pesquisa sobre gestão e governança no SUS, este relatório
busca em sete diferentes publicações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) elementos ou mesmo conceitos de gestão e governança que possam ser
úteis à pesquisa no seu conjunto. Por ser uma organização voltada para o desenvolvimento
econômico e a cooperação entre países, a OCDE elabora várias publicações sobre o
desempenho de seus membros no que diz respeito a aspectos econômicos, sociais e
ambientais, bem como guias e diretrizes para que países-membros alcancem o padrão de
excelência previsto pela OCDE .
Neste relatório, serão analisados documentos organizados pela OCDE, buscando
identificar os conceitos de governança expressos neles. Objetiva-se entender como a
governança é compreendida pela OCDE, organismo que apareceu diversas vezes nos
documentos anteriormente abordados e que ocupa lugar de destaque na articulação global
para o desenvolvimento.
Os relatórios escolhidos estão dispostos aqui em ordem cronológica. Como o conceito
de governança é amplo, polissêmico e mutável, adaptando-se aos diferentes contextos que
visa explicar ou às distintas políticas que se propõe a fomentar, a ordem cronológica dos
documentos pareceu a mais adequada para expor as observações realizadas.

1.1 Sobre a OCDE:
No documento sobre a Costa Rica (OECD, 2015a), define-se a OCDE do seguinte
modo: "A OCDE é um fórum único em que os governos trabalham juntos para abordar
questões econômicas, sociais e desafios ambientais da globalização. A OCDE também está
na vanguarda dos esforços para entender e ajudar governos a responder a novos
desenvolvimentos e preocupações, como governança corporativa, economia da informação e
os desafios do envelhecimento da população. A organização fornece uma configuração onde
os governos podem comparar experiências políticas, buscar respostas para problemas
comuns, identificar boas práticas e trabalhar para coordenar políticas domésticas e
internacionais".
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Hoje, são 37 países membros da OCDE, com datas diferentes de aderência desde 1961
a 2020. São eles: Estados Unidos (1961), Reino Unido (1961), Turquia (1961), Suíça (1961),
Suécia (1961), Espanha (1961), Portugal (1961), Noruega (1961), Holanda (1961),
Luxemburgo (1961), Irlanda (1961), Islândia (1961), Grécia (1961), Alemanha (1961),
França (1961), Dinamarca (1961), Canadá (1961), Bélgica (1961), Áustria (1961), Itália
(1962), Japão (1964), Finlândia (1969), Austrália (1971), Nova Zelândia (1973), México
(1994), República Tcheca (1995), Polônia (1996), Coréia do Sul (1996), Hungria (1996),
Eslováquia (2000), Eslovênia (2010), Israel (2010), Estônia (2010), Chile (2010), Letônia
(2016), Lituânia (2018) e Colômbia (2020). Além deste quadro, a OCDE trabalha
conjuntamente com a União Europeia.
As publicações analisadas foram publicadas entre 2015 e 2019.

1.2 Costa Rica - Good Governance, from process to Results
O documento faz parte da série OECD Public Governance Review, sendo publicado
em 2015. Para a edição da Costa Rica, a OCDE escolheu como subtítulo "Good Governance,
from process to results". A escolha do título marca o tom do documento, de uma mudança
no foco de orientação no processo (process-oriented) para um foco de orientação no resultado
(result-oriented) (OECD, 2015a).
A Costa Rica é considerada pela OCDE um país com um histórico de décadas de
estabilidade política e econômica. Sua Constituição é de 1949, após o término da guerra civil
costarriquenha. Isto, acompanhado pelo bom desempenho nos índices de democracia,
reforçam o perfil traçado pela OCDE a respeito do país.
A realização do relatório foi um pedido do governo da Costa Rica para contribuir para
a produção do Plano Nacional de Desenvolvimento 2015-2018. Neste sentido, um resumo
para a situação do país é encontrado logo nas primeiras páginas do relatório:
A Costa Rica está em um ponto de virada: para sustentar as realizações
passadas, o sistema de governança precisa encontrar maneiras de lidar, com
sucesso, com uma economia e com uma sociedade em mudança. As
reformas devem incluir, entre outros fatores, uma mudança de uma
abordagem de conformidade [compliance] para um foco orientado pelo
resultado [result-oriented] em diferentes áreas, como orçamentária e gestão
de recursos humanos; o desenvolvimento de uma identidade e de uma
cultura organizacional em todo o setor público; um centro de governo que
forneça liderança e visão claras; e a exploração de novas maneira de
participação de diversos stakeholders nos processos de formulação de
políticas públicas (OECD, 2015a, p. 3, tradução nossa).
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A respeito das características do documento, trata-se de um texto objetivo, que traz
um perfil do país, com área, dados populacionais e demográficos, grupos étnicos e
informações sobre a forma e a estrutura de governo. Após, apresenta um sumário executivo,
arrolando as principais dificuldades encontradas pelo governo central costarriquenho que
justificam ações de aprimoramento das capacidades de governança. Em seguida, traz as
recomendações elaboradas pela OCDE em seis diferentes frentes:
a) melhorar a coordenação de todo o governo, a fim de alcançar resultados estratégicos
integrados;
b) aprimorar o monitoramento e a avaliação de políticas públicas;
c) fortalecer a estrutura orçamentária do planejamento estratégico;
d) auxiliar a gestão de recursos humanos;
e) auxiliar políticas de integridade e compras públicas; e
f)

melhorar a governança multinível.

Essas categorias orientamos próximos capítulos, que trazem mais detalhadamente a
situação da Costa Rica, a partir da análise da OCDE, motivando as recomendações. Traz,
também, quadros que relatam a experiência de outros países membros nos assuntos tratados
para exemplificar soluções e compartilhar problemáticas comuns.

1.2.1 A relação entre problemas de governança e recomendações da OCDE
Ao analisar o caso da Costa Rica, o relatório da OCDE considera o centro de governo
e a coordenação interna fracos em relação aos parâmetros da instituição, já que existe uma
alta fragmentação política e falta de capacidade técnica e estratégica. O governo nacional é
desconcentrado em diversos setores, com órgãos autônomos e semi-autônomos, , o que
diminui a capacidade de garantir accountability por parte do governo.
A OCDE considera que a sustentabilidade fiscal se encontra sob pressão, pois o
grande e crescente déficit interno e o baixo crescimento do PIB estão aquém dos parâmetros
da instituição. Além disso, grande parte do orçamento (quase a metade) não está dentro do
processo orçamentário, ficando de fora da validação prévia do poder legislativo. O relatório
também destaca as desigualdades regionais em termos econômicos e sociais no país.
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Considera que a cultura de monitoramento e avaliação é orientada pelo processo
(process-oriented), e não por resultados (result-oriented). Não haveria a utilização correta
das informações acerca de desempenho do setor público, e a avaliação é limitada a esse.
Para a OCDE, a Costa Rica atingiu o limite dos sistemas orçamentários tradicionais,
que possuem rigidez orçamentária, falta de espaço fiscal e fracas restrições fiscais. Sobre a
gestão de recursos humanos, a instituição entende que, apesar da contração orientada por
mérito, o sistema de remuneração leva a distorções salariais e o regime de serviço público
não possui planejamento da força de trabalho e nem gerenciamento de competências.
O sistema de compras públicas costarriquenho possui forte controle ex ante, e passa
por um sistema muito fragmentado.
O controle subnacional é restrito. Apesar da reforma constitucional prever mais
poderes locais, a atuação municipal na prestação de serviços é pequena.

a. Melhorando a coordenação de todo o governo
O centro do governo (centre of government - CoG) na Costa Rica é composto pelo
Ministério da Presidência, Ministério do Planejamento Nacional e de Política Econômica
(conhecido como MIDEPLAN) e o Ministério de Finanças e Orçamento, organização comum
a muitos membros da OCDE. O CoG deve assegurar visão, liderança e inovação para
atravessar a crise fiscal costarriquenha, processo dificultado pela alta fragmentação e
algumas restrições da capacidade técnica e estratégica.
Para melhorar a coordenação do governo, a OCDE recomenda:
1. Aprimorar o papel estratégico do Ministério da Presidência, órgão articulador entre o
Presidente e os ministérios, para melhorar a capacidade do processo de decisão do
Conselho de Ministros, revisando as propostas de agenda em diferentes dimensões.
2. Investir na capacitação dos membros do CoG. Além de treinamento técnico, em
especial no Ministério da Presidência e no MIDEPLAN, membros devem aprender
soft skills, como capacidade comunicativa e de negociação.
3. Desenvolver uma estrutura para orientar e coordenar o setor institucionalmente
desconcentrado, incluindo instrumentos de coordenação apropriados, uma estratégia
para racionalizar o setor institucionalmente desconcentrado, através de diretrizes
claras para criação de novos organismos, e uma definição clara do desempenho de
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agência, que avalie mais que fatores quantitativos, mas que se refira à qualidade e
eficiência, por exemplo.
4. Desenvolver mecanismos de acompanhamento de vários stakeholders do Plano
Nacional de Desenvolvimento. Essa medida é para assegurar a dimensão participativa
criada pelo governo na construção do Plano de Desenvolvimento Nacional.
5. Desenvolver e adotar princípios de consulta em todo o setor público. "Tais princípios
consultivos podem ajudar policy makers a fazerem os julgamentos corretos sobre
quando, com quem e como consultar" (OECD, 2015a, p. 21).

b. Aprimorando o monitoramento e a avaliação
A avaliação e o monitoramento da performance de intervenções públicas permitem
entender em quais pontos a política pode melhorar, no sentido de aprimorar o processo de
tomada de decisão ao disponibilizar mais informações aos tomadores para adequá-la ao seu
objetivo. A Costa Rica possui um sistema próprio de monitoramento e avaliação, que, para a
OCDE, ainda não mudou da cultura de orientação pelo processo (process-driven) para a
orientação pelo resultado (results-driven). O país também encontra dificuldades em utilizar
as informações no planejamento estratégico.
Para aprimorar o monitoramento e a avaliação de políticas públicas, a OCDE
recomenda:
1. Promover uma cultura de monitoramento e avaliação orientada para os resultados em
todo o setor público.
2. Promover o uso de critérios de resultados não só baseados em eficiência, eficácia e
economia, mas também qualidade, acesso igualitário e responsividade.
3. Desenvolver uma abordagem equilibrada entre aprendizado e accountability,. Ao
adotar uma cultura voltada para os resultados, aumenta a ambição de se atingir
melhores objetivos, suprimindo a aprendizagem baseada em baixa performance ou
erros. "O sistema de monitoramento e avaliação deve encontrar um equilíbrio entre o
foco em alcançar resultados, de um lado, e a compreensão do 'porquê' do baixo ou
alto desempenho, por outro" (OECD, 2015a, p. 21).
4. Foco no fortalecimento da capacidade de todos os atores da cadeia de monitoramento
e avaliação. Isso envolve a capacidade do governo em desenvolver capacidade para
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coleta de dados, análise, produção de relatórios e uso de dados, como também a
definição de responsabilidades e papéis claros para esses atores.
5. Fornecer incentivos aos atores envolvidos no uso de dados de monitoramento e
avaliação, com o objetivo de dominar o básico e, subsequentemente, a identificação
de metas mais ambiciosas, como vincular o sistema de monitoramento e avaliação ao
ciclo orçamentário ou às avaliações de risco.
6. Permitir o aprimoramento gradual do sistema de monitoramento e de avaliação.
7. Promover a participação de cidadãos e de stakeholders no processo de avaliação,
através de pesquisas e grupos focais.

Quadro 1: Recomendações da OCDE à Costa Rica para aprimorar a coordenação
governamental, o monitoramento e a avaliação

APRIMORAMENTO DA
COORDENAÇÃO
Aprimorar o papel estratégico
Ministério da Presidência

APRIMORAMENTO DO
MONITORAMENTO E DA
AVALIAÇÃO
do Promover cultura "results-driven"

Investir na capacitação dos membros do Promover
qualidade,
centro de governo, incluindo soft skills
igualitário

critérios
baseados
em
responsividade e acesso

Desenvolver uma estrutura para orientar e Ampliar a capacidade de aprender com os
coordenar o setor, com foco em qualidade resultados, favorecendo a produção e a
e eficiência
análise de dados
Desenvolver
mecanismos
de Conceder incentivos a atores que utilizam
acompanhamento de vários stakeholders dados de monitoramento e avaliação
do Plano Nacional de Desenvolvimento,
para fortalecer a participação
Desenvolver e adotar princípios de Aprimorar gradualmente o sistema de
monitoramento e avaliação, reforçando a
consulta em todo o setor público
participação social neste processo por
meio de metodologias multi-métodos
Fonte: Elaboração própria com base em OECD Public Governance Review (2015).
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c. Fortalecendo a estrutura orçamentária
Segundo a OCDE, a Costa Rica possui um sistema orçamentário muito tradicional,
que chegou ao seu limite. De acordo com essa acepção, precisa ser renovado, com práticas
orçamentárias mais modernas para assegurar o desenvolvimento sustentável econômico e
social. Devido à dificuldade de alocação de recursos, é importante melhorar a eficiência e a
eficácia das áreas onde os recursos se encontram alocados. "Embora a rigidez orçamentária
restrinja as decisões orçamentárias, há espaço para melhorar a eficiência e a priorização dos
gastos nas despesas determinadas" (OECD, 2015a, p. 22).
Para fortalecer a estrutura orçamentária do planejamento estratégico, a OCDE
recomenda:
1. Criar e garantir espaço fiscal por meio de:
a. revisão das restrições orçamentários, de acordo com as necessidades da
população por exemplo, ao invés de se considerar o PIB;
b. Análises de gastos, para se ter opçøes de redução e realocação de gastos.
c. Previsão de prazos para a realização de programas, condicionando a
existência de novos programas com o fim ou a redução de gastos dos antigos;
e
d. Reforço das práticas orçamentárias por desempenho.
2. Alinhar o setor institucionalmente desconcentrado às prioridades do governo por
meio de mecanismos de monitoramento, avaliação, accountability e checklist;
desenvolvimento de condicionantes associadas à transferência de repasses a setores
desconcentrados; e órgão de alto nível para coordenação de políticas.
3. Garantir a sustentabilidade fiscal por meio de uma reativação dos requisitos
constitucionais (como uma lei de responsabilidade fiscal), uma estrutura fiscal e de
despesas de médio prazo abrangente (com sistema orçamentário bottom up),
monitoramento mais rigoroso das regras fiscais e a criação de um único fundo de
tesouraria controlado.

d. Auxiliando a gestão de recursos humanos
Para auxiliar a gestão de recursos humanos, a OCDE recomenda:
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1. Melhorar a qualidade e consistência dos dados da força de trabalho para melhorar a
transparência e permitir uma tomada de decisão sobre recursos humanos mais
informada.
2. Evoluir para um sistema de compensação mais baseado no mérito, transparente e
financeiramente sustentável, incluindo incentivos não monetários.
3. Introduzir o gerenciamento de competências para permitir planejamento,
recrutamento e seleção, mobilidade e desenvolvimento de funcionários eficientes e
coerentes, compatíveis com objetivos a longo prazo.
4. Fortalecer a gestão de desempenho, para vincular esforço individual com os objetivos
do setor, levando a melhores resultados de serviço.
5. Construir liderança institucional e individual, promovendo capacitação e ferramentas
para diálogo.

e. Auxiliando políticas de integridade e compras públicas
Segundo avaliação da OCDE, o órgão responsável pelas compras públicas na Costa
Rica não atinge seu total potencial estratégico pela falta de um quadro coeso, que orienta as
demais instituições na definição de objetivos e prioridades claras, para que o servidor entenda
melhor a finalidade das políticas de integridade.
Para auxiliar políticas de integridade e compras públicas, a OCDE recomenda:
1. Definir uma única plataforma de compras que cubra todo o setor público (incluindo
entidades autônomas) e todo o ciclo de compras para assegurar transparência, acesso
igualitário à informação para fornecedores e promover a competição.
2. Considerar a criação de uma autoridade de compras públicas para definir uma visão
e estratégias nacionais de compras.
3. Permitir uma redução gradual dos controles ex ante, combinados com sistemas
internos de controle e gerenciamento de riscos aprimorados.
4. Aumentar a transparência do processo de compras, incluindo a aplicação de um
conjunto único de limites para procedimentos de compras, ferramentas digitais e o
desenvolvimento de diretrizes para o agrupamento de contratos.
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5. Aprimorar a profissionalização da força de trabalho de compras públicas, fornecendo
treinamento e incentivos adequados para atrair as pessoas com um perfil para o
trabalho.
6. Aprimorar o envolvimento de stakeholders através das diferentes etapas do processo
das compras. Assegura accountability para cidadãos e outros stakeholder, além de
aumentar a transparência e integridade do processo de tomada de decisões.

f. Melhorando a governança multinível
O processo de descentralização de competências do governo central para os
municípios não foi ainda de fato terminado, segundo a instituição. As responsabilidades
municipais são limitadas e as regulações e a estrutura são determinações federais. Fez parte
dos compromissos do governo eleito em 2014 tornar essa descentralização uma realidade.
Para melhorar a governança multinível, a OCDE recomenda:
1. Usar contratos para facilitar a relação funcional entre o governo central e os
municípios. Isso elucida qual é a matéria de que trata o acordo e quais os resultados
esperados, contribuindo no monitoramento, na avaliação e no fortalecimento da
confiança institucional.
2. Criar uma rede de agentes comunitários que forneçam ao governo local capacitação,
como forma de padronizar e facilitar o fluxo de informações, principalmente em
coordenação com o Ministério do Planejamento Nacional e de Política Econômica,
que forneceria treinamento para agentes, incluindo apoio sobre como lidar com o
setor institucionalmente descentralizado. Os municípios devem também conhecer e
observar as boas práticas oriundas das experiências públicas locais.
3. Introduzir flexibilidade no sistema de governança para ajudar a adaptar as políticas a
diferentes lugares e fornecer a possibilidade de experimentar diferentes mecanismos
de governança territorial.

1.2.2 Explorando conceitos e características de governança no documento
A primeira consideração que pode ser feita a respeito dos conceitos e das
características de governança no relatório da OCDE destinado à análise de governança da
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Costa Rica é que não há uma definição clara ou objetiva. Não se conceitua nem governança,
nem governança pública e nem governança corporativa. Entretanto, o termo "governança"
aparece pelo menos 100 vezes no texto documento.
Apesar dessa falta de conceituação, como se fosse um termo dado e consolidado, fato
que já tinha sido constatado nos produtos anteriores e nos levantamentos bibliométricos,
foram possíveis levantar alguns aspectos importantes para desenvolver a compreensão acerca
das visões sobre governança promovidas pela OCDE.
A primeira trata da influência dos princípios da governança corporativa nos órgãos
da administração pública, como se pode ver no trecho descrito sobre órgãos públicos não
departamentais (fora da administração direta):
Órgãos públicos executivos não departamentais são frequentemente
estabelecidos como órgãos estatutários ou como empresas (com
personalidade jurídica), enquanto outros tipos de órgãos públicos não
governamentais não são. Órgãos públicos não departamentais geralmente
são financiados pelo ministério responsável. É política governamental
reduzir o tamanho do setor de órgãos públicos não departamentais. Todos
esses órgãos serão submetidos a uma revisão dos acordos de controle e
governança a cada três anos, em que: 1) fornecerão um desafio sólido à
necessidade contínua de órgãos públicos não departamentais individuais,
tanto em sua função quanto em sua forma; 2) se for decidido que um órgão
deve ser mantido como um órgão público não departamental, assegurar que
o órgão esteja cumprindo com os princípios da boa governança
corporativa (OECD, 2015a, p. 80, grifo nosso).

A segunda "pista" sobre o conceito de governança promovido pela OCDE vem em
um quadro explicativo, quando trata do orçamento público, elencando os pilares da
governança pública moderna:
A recomendação reconhece que o orçamento não é um processo
independente, removido dos outros campos da ação do governo. Um bom
orçamento é apoiado e, por sua vez, apoia, os vários pilares da governança
pública moderna: integridade, abertura, participação, accountability e
uma abordagem estratégica de planejamento e alcance dos objetivos
nacionais (OECD, 2015a, p. 77, grifo nosso).

Uma curiosidade surgiu no capítulo sobre a mudança da cultura de monitoramento e
avaliação voltada para o processo (process-driven) para uma voltada para os resultados
(results-driven). Há um cuidado muito extremo da explicação dos métodos e dos riscos de se
estabelecer parâmetros abaixo do esperado. No capítulo que aborda a questão, há uma boa
explicação do processo de tomada de decisões baseada em evidências:
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Em toda os documentos da OCDE, as boas práticas de governança sugerem
que a política deve se basear em evidências sólidas derivadas da análise
rigorosa dos fatos disponíveis sobre o assunto que a política pública trata.
As práticas de governança determinam como as evidências contribuem para
identificar quais opções de políticas existem e como as regras são feitas.
Essa evidência precisa estar disponível no momento certo e ser vista pelas
pessoas certas. A prática da OCDE sugere que os seguintes ingredientes
principais são necessários para obter e usar a 'evidência correta':
●
Uma metodologia sólida que permita considerar adequadamente a
natureza imediata e a longo prazo do problema e a justificativa que apoia
diferentes opções de intervenção política (incluindo não fazer nada)
●

Bons dados para análise

●
Acesso público aos dados, premissas e metodologias usadas para
enquadrar o problema e identificar opções para resolvê-lo, para que o
escrutínio possa ser aplicado e a análise replicada independentemente
●
Tempo para realizar adequadamente essa análise e para consultar o
público em geral sobre seus resultados
●
Um serviço público capaz e qualificado, incluindo pessoas
habilitadas em métodos quantitativos
●
Um ambiente de 'formulação política receptiva' - ou seja, lideranças
políticas dispostas e capazes de decidir com base nas evidências
apresentadas (OECD, 2015a, p. 61).

Percebe-se, então, que é necessária uma cultura consolidada de coleta e análise de
dados, de forma transparente, para tornar as decisões baseadas em evidências.
Outro elemento que é marcante em diversas passagens é a preocupação com a
participação de cidadãos e de outros atores no processo de tomada de decisões e no controle
social. "Como para a maioria dos membros da OCDE, a Costa Rica enfrenta os 'novos'
desafios dos Centros de Governo, como a busca por uma visão estratégica a longo prazo,
incluindo uma estratégia clara sobre como incorporar a contribuição dos cidadãos nesse
processo" (OECD, 2015a, p. 48).
O governo não tem mais o monopólio da definição da visão. Embora os
esforços para reunir as visões dos cidadãos possam arriscar elevar a
expectativas que não possam ser cumpridas, essas visões de baixo para cima
podem ajudar a validar e legitimar as políticas governamentais. A visão
depende de dois fatores cruciais mencionados repetidamente no debate:
confiança e comunicação. Se os cidadãos não confiam no governo, não
confiarão em sua visão. (OECD, 2015a, p.42).

Encontra-se, também, uma preocupação com arranjos transversais e intersetoriais,
que devem funcionar com coordenação, integração e articulação. A OCDE enfatiza, também,
que o Centro de Governo é responsável por fazer essa coordenação.
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A pesquisa da OCDE sobre Centros de Governo também mostra que a
maioria dos países (59%) conforma que o número de iniciativas políticas
interministeriais aumentou nos últimos anos (2008-2012), e quase todos os
entrevistados relataram que a coordenação das principais políticas tornouse agora uma das tarefas prioritárias desse centro (OECD, 2014b). O centro
pode liderar essa coordenação interministerial: 1) integrando perspectivas
interdisciplinares [cross-disciplinary] (incluindo sua própria perspectiva - o
centro não é 'neutro em termos de políticas públicas') nos conselhos de
políticas para o chefe de governo e/ou Gabinete; 2) liderar a coordenação
de políticas por meio de comitês com arquiteturas tradicionais e de canais
mais inovadores e informais; 3) facilitar o compartilhamento de recursos
por meio de uma parceria mais estreita com os ministérios das finanças; e
4) suporte à experimentação e teste de novos sistemas de entrega de
serviços, muitos dos quais baseados em modelos de serviços
compartilhados"(OECD, 2015a, p. 41).

Há no documento uma ênfase na desconcentração e na descentralização da gestão
pública. A OCDE não incentiva a criação de órgãos desconcentrados. Diversas
recomendações são realizadas para reduzir esses órgãos, a partir da sua real necessidade. Por
outro lado, existe uma pontuação contínua a favor da descentralização, de distribuição de
competências e responsabilidades para as municipalidades do país, sempre trazendo a
questão da participação em uma visão ascendente, de baixo para cima. A questão da
proximidade do governo com outros atores e com a comunidade também é relacionada com
a perda de confiança nas instituições públicas, que é entendida como um fenômeno global
(OECD, 2015a).
Por fim, destaca-se um trecho do documento que trata do papel da OCDE nos
governos nacionais, do aprimoramento dos centros para uma atuação mais expressiva na
política internacional. "O trabalho da OCDE sobre Centros de Governo explora como
governos podem adaptar as instituições que estão no centro para desempenhar um papel
expandido e voltado para o exterior" (OECD, 2015a, p. 41).

1.3 Lithuania: Fostering open and inclusive policy making
O documento faz parte da série OECD Public Governance Review, publicado em
2015. Para a edição da Lituânia, a OCDE escolheu o subtítulo "Fostering Open and Inclusive
Policy Making". A escolha do subtítulo marca o tom do documento, voltado para a melhoria
da relação entre o governo e a sociedade, fomentando a participação (OECD, 2015b).
A OCDE participa dos esforços realizados nos últimos 20 anos para modernizar a
administração pública da Lituânia. A preocupação atual é fomentar o processo de
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participação cidadã ativa, tanto no processo de política pública quanto na entrega de serviços.
O país também faz parte, desde 2011, do Open Government Partnership (OGP), iniciativa
que busca assegurar um processo colaborativo entre o poder público e a sociedade civil, como
fruto da participação cidadã na formulação de políticas.
O relatório é um pedido do governo lituano à OCDE para a análise da atuação
estratégica do Centro de Governo (CoG), principalmente na construção de uma liderança que
fomente as práticas de um governo aberto.
A respeito das características do documento, trata-se de um texto objetivo.
Inicialmente, traz um perfil do país, com área, dados populacionais e demográficos, grupos
étnicos e informações sobre a forma e a estrutura de governo. Após, apresenta um sumário
executivo, arrolando as principais dificuldades encontradas pelo governo central
costarriquenho que justificam o aprimoramento das capacidades de governança. Em seguida,
traz as recomendações elaboradas pela OCDE em quatro diferentes frentes:
a) melhorar a capacidade do Centro de Governo de coordenação e liderança nas
reformas de promoção de governo aberto;
b) fortalecer o engajamento dos cidadãos;
c) avançar e colher maiores benefícios das estratégias de governo digital e do uso de
Tecnologias da Informação (TIs); e
d) melhorar a adoção de princípios de governo aberto e de práticas no setor de saúde e
progredir na luta contra corrupção.

As três primeiras são relacionadas, enquanto a última é um estudo de caso de governo
aberto no setor da saúde.
Essas categorias são as orientadoras dos próximos capítulos, que se encarregam de
trazer mais detalhadamente a situação da Lituânia que foi analisada pela OCDE, motivando
as recomendações. Traz, também, diversos quadros que relatam a experiência de outros
países membros nos assuntos tratados para exemplificar soluções e compartilhar
problemáticas comuns.
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1.3.1 A relação entre problemas de governança e recomendações da OCDE
O contexto das reformas políticas e administrativas na Lituânia ocorrem logo após o
seu processo de independência, em 1990. Desde então, o país entrou na União Europeia,
aderiu à OTAN (2005) e agora faz parte da zona do Euro (2015). De um processo recente de
reformas, a Lituânia se formou com uma estrutura política e legal já voltada para o governo
aberto, focado na transparência e na entrega de direitos em forma de serviços para seus
cidadãos. Entre os desafios sobre governança pública no país, se encontram: a restauração da
confiança dos cidadãos no governo (que é menor que a média da União Europeia); tornar os
programas de combate à corrupção mais efetivos (o país não performa bem nos indicadores
de percepção de corrupção); melhorar o monitoramento e a avaliação de políticas públicas
baseada em evidências; e aumentar o uso de informações sobre desempenho e promover uma
cultura voltada para resultados para melhorar a formulação de políticas públicas e a entrega
de serviços públicos.

a. Para melhorar a capacidade do Centro de Governo de coordenação e liderança nas
reformas de promoção de governo aberto
A criação de um governo aberto é algo recente para o Cog lituano. A iniciativa de
fazer parte do OGP está de acordo com os objetivos listados no plano Lithuania 2030. A
abordagem tradicional que era adotada do CoG para lidar com atores - governamentais e não
governamentais - era top down, dando espaço para a criação de um espaço de diálogo.
Para melhorar a capacidade do Centro de Governo de coordenação e liderança nas
reformas de promoção do governo aberto, a OCDE recomenda:
1. O fortalecimento do uso estratégico de dados de desempenho, que podem apoiar a
abertura, a transparência e o accountability no setor público, incluindo a
racionalização de planos estratégicos e objetivos de políticas. Isso requereria:
a. a simplificação maior do número de planos e metas de políticas para tornar o
planejamento, o monitoramento e a avaliação mais aceitáveis e facilitar o foco
no impacto de conseguir atingir
b. a melhoria da capacidade de processar, usar e comunicar informações de
desempenho por todo o governo.
c. Reequilibrar o envolvimento do CoG com outras instituições, enfatizando seu
papel de facilitar o intercâmbio e o diálogo entre o governo e as partes
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interessadas não estatais, ao invés de se concentrar principalmente na
comunicação top down;
2. Aprimorar a capacidade de usar e comunicar dados de desempenho e concentrandose no papel do CoG para facilitar o intercâmbio e o diálogo com os cidadãos e
stakeholders.
3. O desenvolvimento de uma visão comum de governo aberto entre atores estatais e
não estais, fortalecendo os vínculos com as prioridades estratégicas dos países e
trocando ideias tanto dentro país quanto internacionalmente como parte de sua
associação à Open Government Partnership, debatendo: o que governo aberto
significa para a Lituânia; o como o governo aberto se relaciona com os documentos
de estratégia nacional de prioridades e políticas; como o governo aberto pode ser
implementado na prática, nacionalmente e localmente, assim como através das
políticas setoriais; e como ser membro da Open Government Partnership pode
facilitar trocas internacionais e domésticas de políticas públicas e práticas.
4. Aumentar a visibilidade ao governo – e aos cidadãos – das boas práticas de governo
aberto existentes e instituições de destaque. Essa visibilidade pode ser efetivada
através de sites, prêmios, intercâmbios de boas práticas e investir recursos em práticas
inovadoras a fim de fomentar servidores a adotar novas e melhores práticas.

b. Para fortalecer o engajamento dos cidadãos
Apesar de já possuir um quadro legal e instrumentos para a participação social no
processo legislativo, de formulação de políticas públicas e entrega de serviços públicos, o
engajamento dos cidadãos na Lituânia é ainda pequeno. O esforço de participação social
ativas é um compromisso a longo prazo, estando no plano Lithuania 2030.
A análise da OCDE mostra que o fornecimento de informações às pessoas,
oportunidades de consulta e práticas de engajamentos dos cidadãos
melhoram a eficiência e a eficácia das administrações públicas e aumentam
a transparência e a responsabilidade do setor público como um todo
(OECD, 2015b, p. 21).

O maior desafio encontrado pelo governo lituano para fomentar o engajamento social
é transformar a abordagem atual, de compliance, para uma nova, de obtenção de impactos.
Para fortalecer ainda o envolvimento dos cidadãos, a OCDE recomenda:
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1. A elaboração uma metodologia comum, para todas as instituições, para promover o
envolvimento dos cidadãos e um conjunto de ferramentas comum para ajudar na
implementação. “A metodologia pode se basear nas boas práticas dos países da
OCDE e nos Princípios Orientadores da OCDE sobre Elaboração de Políticas Abertas
e Inclusivas” (OECD, 2015b, p. 21). Essa metodologia deve conter, explicitamente,
a preocupação de representatividade e inclusão nas políticas. Deve, também, vir
acompanhada de uma caixa de ferramentas, com recomendações e um guia de como
implementar essas políticas.
2. Relatar sistematicamente os resultados dos processos de consulta, divulgando
princípios e práticas governamentais abertos. A falta de informação dos resultados
pode gerar desconfiança dos cidadãos sobre a sua participação, podendo desencorajar
a continuar o engajamento.
3. Desenvolver uma estratégia de disseminação de princípios de governo aberto,
baseada em relatos de boas práticas anteriores, que valorizem a participação dos
cidadãos na formulação de política públicas.
4. A promoção uma cultura de engajamento cívico através de comunicação estratégica
e campanhas ad hoc convidando cidadãos a participar.
5. Apoiar o desenvolvimento do terceiro setor através da colaboração com atividades do
novo Conselho de Órgãos não Governamentais, em co-design e co-delivery dos
serviços públicos.

c. Para avançar e obter maiores benefícios das estratégias de governo digital e do uso
de Tecnologias da Informação (TIs)
Desde a restauração da independência, o país desenvolveu a sociedade e o mercado
digital, com o fornecimento de serviços governamentais online. A Lituânia estaria em um
processo híbrido entre a abordagem de e-governo, do século XX, e o uso de tecnologia para
modernização do sistema, do século XXI. A adoção de ferramentas da União Europeia e de
projetos financiados pelos Fundos Estruturais do bloco avançam muito na concretização de
um governo aberto no país. “Os atuais mecanismos de liderança, governança e
implementação, no entanto, não correspondem totalmente a essas ambições (OECD, 2015b,
p. 22)”. A possível frustração de expectativas por parte dos usuários na entrega de serviços
públicos pode diminuir a confiança da sociedade no governo, segundo a OCDE.
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O governo possui boas ferramentas, habilidades e capacidades para
alavancar a tecnologia para uma transformação radical do governo digital.
O que falta é liderança visionária, mecanismos de governança mais
eficazes, incentivos à colaboração e melhor uso de ilustrações e de boas
práticas para persuadir instituições individualmente a melhorar os serviços
digitais de maneiras mais orientadas ao usuário [user-driven]. Projetar e
fornecer serviços digitais com uma experiência positiva ao usuário tornouse uma prioridade crescente para muitos países da OCDE e existe um
crescente conhecimento sobre as melhores práticas messe domínio que a
Lituânia pode usar. As áreas específicas nas quais as boas práticas dos
países da OCDE podem apoiar o progresso são o monitoramento e a
medição de impacto para iniciativas governamentais digitais (incluindo
aquelas financiadas pelos Fundos Estruturais da UE), análises e avaliações
de desempenho, identificação e disponibilidade de habilidades relevantes
e dados governamentais abertos como vetor para a reforma do setor público
(OECD, 2015b, p. 23, grifo nosso).

Para avançar e obter maiores benefícios das estratégias governamentais digitais e do
uso das Tecnologias da Informação no governo, a OCDE recomenda:
1. Mover alguns conceitos para fora da esfera técnica e fazer deles responsabilidades
dos funcionários públicos seniores;
2. Capturar as oportunidades das tecnologias digitais para lidar com questões
persistentes de corrupção no setor público;
3. Fortalecer ainda mais o design de uma estrutura eficaz de governança e coordenação
para o governo digital, estabelecendo liderança clara e poderes de coordenação
executiva;
4. Reconsiderar o papel do Gabinete do Governo;
5. Fazer melhores escolhas sobre as pessoas que devem liderar a transformação do
governo digital;
6. A construção uma abordagem mais coerente para a definição de agenda do governo
digital, implementação e uso de recursos, melhorando os incentivos e revisando a
alocação de poderes executivos. Isso é ligado à governança de serviços e
infraestrutura digitais. As questões de coordenação devem ser estabelecidas pelo
poder executivo;
7. O desenvolvimento de uma cultura mais forte de monitoramento, de medição de
impacto e de comunicação de iniciativas governamentais digitais comparando com
indicadores utilizados na União Europeia;.
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8. Expandir o uso de tecnologias digitais para promover abertura, transparência e
accountability e ajudar o combate à corrupção;
9. Articular e comunicar a importância política de "acertar o governo digital";
10. Estimular uma cultura de persuasão ilustrando os benefícios de um bom design de
serviços e desenvolvimento de um serviço digital interativo;
11. Fazer um inventário de habilidades e capacidades digitais e mapeá-lo, para
necessidades futuras;
12. Apoiar um pensamento de caso de negócios mais rigoroso, incluindo a adoção de
boas práticas de avaliação de risco para projetos governamentais de TI;
13. Explorar parcerias e comunidades para fazer maior uso dos dados do governo dentro
e fora do setor público.

d. Para melhorar a adoção de princípios de governo aberto e de práticas no setor de
saúde e progredir na luta contra corrupção
Na área de saúde, "novos modelos de governança, financiamento e entrega de serviços
foram propostos e adotados nos últimos 25 anos" (OECD, 2015b, p. 17). No país, houve a
transição de um modelo de saúde soviético para um baseado em seguro de saúde, a partir de
legislação de 1996, adotando-se um híbrido entre propriedade pública e privada. “As
instituições públicas desempenham um papel importante na regulação, organização,
propriedade e prestação de serviços de saúde” (OECD, 2015b, p. 25).
A responsabilidade pela saúde pública lituana é do governo central, principalmente
com a abolição dos municípios, em 2010. No plano Lithuania2030, há a implementação de
um plano horizontal denominado “Saúde para todos”: “Essa abordagem horizontal,
interministerial e interinstitucional do planejamento estratégico visa melhorar a eficácia da
ação central, local e não estatal, a fim de abordar as principais vulnerabilidades sociais e os
problemas de saúde pública” (OECD, 2015b, p. 25). A abordagem desse plano é
multidisciplinar, envolvendo a melhoria da qualidade de vida do cidadão para a melhoria da
saúde, envolvendo, assim, a atuação de diversos setores e ministérios para a elaboração do
plano. O esforço de traçar um planejamento estratégico interministerial visa aprimorar o
monitoramento e maximizar o impacto dos planos de ação.
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Segundo estatísticas do Ministério da Saúde, 75% dos lituanos acham que
o setor de saúde é corrupto e cerca de 35% relatam ter pago suborno ou
dado um presente em troca de serviços de saúde. As questões dizem
respeito principalmente ao pagamento de subornos por tratamentos, falta de
transparência nos contratos públicos e relações com a indústria
farmacêutica. (...)
No geral, as principais instituições públicas responsáveis pela formulação
de políticas e pela prestação de serviços no setor de saúde estão cientes do
problema da corrupção e estão começando a se unir aos cidadãos e às
organizações da sociedade civil (OSC) para resolver o problema. Embora
ainda não tenham sido alcançados resultados significativos nessa área, o
papel dos princípios, políticas e práticas governamentais abertas no
combate à corrupção está sendo cada vez mais reconhecido e os passos
iniciais na direção certa foram dados (OECD, 2015, p. 26).

Para melhorar a adoção de princípios de governo aberto e de práticas no setor de saúde
e progredir na luta contra corrupção, a OCDE recomenda:
1. Mover de um sistema de monitoramento e avaliação focado exclusivamente nas
necessidades do CoG em direção a um sistema mais focado no compartilhamento de
informações com stakeholders e na promoção de feedback sobre o desempenho do
setor;
2. Desenvolver uma estratégia para promover o governo aberto em todo o setor, usando
monitoramento e avaliação para compartilhar informações com as partes interessadas
e promover a prestação de contas;
3. Melhorar a visibilidade dos resultados das políticas públicas;
4. Melhorar a comunicação relativa à interconexão dos diferentes planos e programas
estratégicos no setor da saúde, não apenas no nível de definição de metas como nível
de alcance das metas nas estratégias e planos;
5. Melhorar o envolvimento dos cidadãos na elaboração de políticas de saúde e na
prestação de serviços, desenvolvendo mecanismos de consulta que funcionem na
prática e em colaboração com organizações não-governamentais para combater a
corrupção no setor usando tecnologias digitais como uma ferramenta estratégica para
melhorar a qualidade da assistência médica, combater a corrupção e promover a
prestação de contas no setor de assistência médica;
6. Usar as recomendações do European Patient Forum para desenvolver uma
abordagem sistemática ao envolvimento dos cidadãos no setor da saúde;
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7. Revisar os mecanismos de governança e supervisão dos projetos de saúde digital, com
o objetivo de deixar as abordagens rígidas e lineares tradicionais para um
desenvolvimento mais ágil e interativo dos serviços digitais;
8. Promover uma visão estratégica sobre como a tecnologia pode não apenas
transformar a qualidade dos serviços públicos, mas também tornar o acesso aos
serviços mais igual e transparente;
9. Dar mais ênfase à transparência em torno dos investimentos em saúde digital e seus
impactos.

1.3.2 Explorando conceitos e características de governança no documento
A primeira consideração que pode ser feita a respeito dos conceitos e das
características de governança no relatório da OCDE destinado à análise de governança da
Lituânia é que não há uma definição clara ou objetiva de "governança" ou de "governança
pública". Neste relatório, o termo “governança corporativa” sequer aparece. Entretanto, o
termo "governança" surge pelo menos 150 vezes no texto documento.
Apesar dessa falta de conceituação, como se fosse um termo dado e consolidado, fato
que já tinha sido constatado em outros documentos analisados nos produtos anteriores e nos
levantamentos bibliométricos, foi possível levantar alguns aspectos importantes para
desenvolver a compreensão acerca da noção de governança utilizada pela OCDE.
O documento refere-se, recorrentemente, a "escolhas inteligentes" (smart), que
entendemos tratar-se de melhores escolhas. Entretanto, em uma passagem, a palavra toma
outra conotação.
SMART (inteligente) seria um acrônimo de “specific, measurable, answerable,
relevant and time-bound”. Traduzindo: “específico, mensurável, responsável, relevante e
com prazo determinado” (OECD, 2015b, p. 54).
Apesar de aparecer 20 vezes no documento, não houve uma diferenciação do
vocábulo para o acrônimo no texto, e o sentido fica dúbio nas passagens. Por se tratar de
melhorias, não há prejuízo nos dois entendimentos.
Acerca dos princípios orientadores para a formulação de políticas abertas, o relatório
(OECD, 2015, p. 36) traz um box dez princípios: compromisso; direitos; clareza; tempo;
inclusão; recursos; coordenação; accountability; avaliação; e cidadania ativa. Esses
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princípios são muito relacionados à conexão existente entre governo e sociedade, que é a
relação de destaque no relatório, o fio condutor da discussão sobre governança na Lituânia.
Os boxes com explicações e relatos de experiência de outros países se voltam para essa
relação de proximidade entre governo e sociedade, também como forma de aprimorar a
confiança que as pessoas têm no governo. Assim, as noções de transparência, consulta,
participação e controle social são marcantes do relatório.
Sobre o governo digital, o relatório apresenta dois documentos do país norteadores:
O Programa de Melhoria da Governança Pública 2012-2020 (Public Governance
Improvement Programme – PGIP) e a Agenda Digital 2014-2020.
Espera-se que as iniciativas do governo digital contribuam para:
●
Abertura e transparência da governança pública. Esse objetivo inclui
o objetivo de aumentar a satisfação do usuário com os serviços online.
●
Melhores serviços públicos. Esse objetivo inclui dois objetivos do
governo digital: reduzir os encargos administrativos por meio de serviços
online e aumentar a parcela da entrega de serviços online como uma parcela
do total de serviços entregues.
●
Capacidades estratégicas e gestão na administração pública. Este
objetivo deve ser alcançado através do desenvolvimento e aceitação da
interoperabilidade; e
●
Por uma maior adoção dos padrões de governança de TI (OECD,
2015b, p. 102)

O relatório também traz considerações sobre o design de estruturas eficientes de
governança e coordenação, em que se destacam:
Identificação de responsabilidades claras para garantir a coordenação geral
da implementação da estratégia do governo digital
Estabelecer um sistema de “freios e contrapesos” para decisões do governo
sobre gastos com tecnologia, para aumentar o nível de responsabilidade e
confiança do público e para melhorar a tomada de decisão e a gestão para
minimizar os riscos de falhas e atrasos no projeto (OECD, 2015b, p. 106).

Sobre os impactos das deficiências de governança, a OCDE encontra três pontos de
fragilidade no governo digital da Lituânia em termos de liderança e coordenação:
interoperabilidade e conformidade com as regras de governança; qualidade dos serviços
digitais do governo; e controle dos gastos governamentais com TI.
Neste documento, então, vê-se a concentração do esforço de melhorar a governança na
era digital, impulsionando a melhoria da prestação de serviços, a coordenação do governo
central com outros setores e, principalmente, a importância da boa relação entre governo e
sociedade. No documento, o cidadão faz parte do sistema de governo, em todo o processo.
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Não é visto somente como cliente do serviço prestado, mas como integrante de toda a cadeia,
que inclui formulação, participação e controle social.
Apesar do estudo de caso voltado à área da saúde, pouco se tratou da governança no
sistema de saúde. O foco foi em aumentar a confiança da população no poder público e,
especialmente, no fornecimento de serviços através do sistema de saúde.
De maneira alguma a Lituânia está sozinha em enfrentar o desafio de obter
impactos tangíveis por meio da TI na área da saúde, evitando a repetição de
decepções passadas. Até os países avançados da OCDE lutam para diminuir
a distância entre as expectativas iniciais e o retorno ideal dos investimentos
em saúde digital. O principal desafio não é introduzir mais tecnologia e
aumentar as taxas de aceitação de serviços online individuais, mas entender
como a tecnologia pode aumentar permanentemente o nível de qualidade e
confiança na saúde nacional (OECD, 2015b, p. 27).

Entende-se, então, a tecnologia como uma aliada, para redução de custos, estreitamento
de vínculos e celeridade no fornecimento de serviços.

1.4 Peru – Enhancing Public Sector Integrity for Inclusive Growth
O documento faz parte da série OECD Public Governance Reviews, sendo publicado
em 2017. Para a edição do Peru, a OCDE escolheu como título “OECD Integrity Review of
Peru” e como subtítulo "Enhancing Public Sector Integrity for Inclusive Growth". A
utilização do termo “integridade” tanto no título quanto no subtítulo reforça o intuito do
documento, da discussão da integridade no setor público peruano como forma de promover
o crescimento inclusivo no país (OECD, 2017a).
O documento é aberto com um trecho sobre a governança pública peruana:
Muitos dos desafios que impedem a sustentabilidade e a resiliência do
progresso socioeconômico do Peru decorrem das fraquezas históricas e
estruturais de seu sistema de governança pública. Um sistema de
governança sólido que ofereça políticas inclusivas e serviços públicos
efetivos e mitigue os riscos de corrupção é indispensável para que o Peru
mantenha os resultados significativos que alcançou na redução da pobreza
e da desigualdade e na melhoria do bem-estar (OECD, 2017a, p. 3, grifo
nosso).

Diferentemente dos documentos anteriores analisados, que fazem parte da série de
relatórios sobre governança pública na OCDE, o relatório é escrito em 2017, possuindo,
então, algumas diferenças na forma e no conteúdo. A primeira diferença é que o relatório
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sobre o Peru é baseado na Recomendação da OCDE sobre integridade pública, do mesmo
ano. O foco da integridade do sistema público aqui são “controle interno, gerenciamento de
riscos, promoção da ética pública e gerenciamento de conflitos de interesses, proteção a
denunciantes, lobby, finanças políticas, bem como o regime disciplinar e o papel do sistema
de justiça criminal no combate à corrupção” (OECD, 2017a, p. 3). A corrupção possui um
amplo destaque no documento. Entretanto, a preocupação com a cooperação e coordenação
de políticas, atores e setores ainda é bem marcada.
Diferentemente da Costa Rica e da Lituânia, a regionalização é forte no Peru, e é
levada em conta no documento. Destaca-se, nesse processo, o papel do governo central, como
ator gerenciador de possíveis conflitos de interesses. Um intermediador no debate e na
negociação dos atores.
A respeito dos atores, aqui não aparece a relação binária entre governo e sociedade
civil. O texto refere-se explicitamente à existência de atores do setor público, do setor privado
e da sociedade civil na construção de políticas inclusivas para promoção da integridade.
O Peru, para o OCDE, avançou muito nas últimas duas décadas no combate à pobreza
e à desigualdade, como consequência de seu desenvolvimento socioeconômico. Os desafios
do governo peruano persistem ainda no reforço das instituições e no combate à corrupção.
Cita-se o trabalho da Comissão de Alto Nível Anticorrupção (Comisión de Alto Nível
Anticorrupción - CAN), criada em 2010, que possui atuação notável no combate à corrupção,
à manutenção da integridade do governo peruano, mas que não contempla todos os atores
importantes para ser mais eficaz e não se comunica adequadamente.
A realização do relatório é uma “revisão” por pares, e faz parte do Programa Nacional
da OCDE para o Peru (OECD Peru Country Programme).
A respeito das características do documento, como dito anteriormente, difere da
organização dos documentos anteriores da série produzidos em 2015. Traz um sumário
executivo, mais fluido e mais condensado, abordando principais achados e principais
recomendações. A apresentação e o sumário executivo são seguidos por nove capítulos. No
primeiro, se aborda o tema de governança e corrupção no Peru. Em seguida, traz as
recomendações elaboradas pela OCDE em oito diferentes frentes:
a) Promover um sistema de integridade abrangente e coordenado;
b) Fortalecer a ética pública e a gestão de conflitos de interesse;
c) Implementar a proteção de delatores;

34
d) Garantir uma estrutura sólida de controle interno e gestão de riscos;
e) Aprimorar a estrutura financeira;
f) Estabelecer as bases para a transparência e para a integridade do lobby;
g) Simplificar e fortalecer o regime disciplinar administrativo do Peru para funcionários
públicos; e
h) Melhorar o sistema de justiça criminal peruana para reforçar a integridade.
Essas categorias são as orientadoras dos próximos capítulos, que se encarregam de
trazer mais detalhadamente a situação o Peru que foi analisada pela OCDE, motivando as
recomendações. Traz, também, diversos quadros que relatam a experiência de outros países
membros nos assuntos tratados para exemplificar soluções e compartilhar problemáticas
comuns.

1.4.1 A relação entre problemas de governança e recomendações da OCDE
A retomada das eleições democráticas no Peru em 2001 foi acompanhada de um
processo de desenvolvimento social, econômico e de bem-estar. A estabilidade econômica
impulsionou seu crescimento e a redução da pobreza e das desigualdades no país. Para esse
crescimento se sustentar ao longo do tempo, seria preciso reforçar o sistema de governança
e dirimir os riscos de corrupção.
O relatório Bertelsmann sobre o Peru, de 2016, assinala que o país ainda possui
distorções sociais severas para lidar, como a informalidade do trabalho, a pobreza e o
subemprego.
Segundo o relatório, o nível de percepção sobre corrupção é maior que a média dos
países da OCDE e os índices de governança do Banco Mundial de 2014 são menores que as
medidas da América Latina e do Caribe (exceto qualidade regulatória).
No Índice de Integridade Pública (Index of Public Integrity – IPI), que mede a
resistência de um país contra a corrupção, o Peru está melhor que os demais países da
América Latina e Caribe, porém abaixo da média dos países membros da OCDE. Isso se deve
muito à falta de independência do poder judiciário nos países latino-americanos.

a. Para promover um sistema de integridade abrangente e coordenado
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Promover um sistema de integridade abrangente e coordenado é fundamental para
conferir integridade ao setor público e atuar no combate à corrupção. Isso pode ser feito
através da atribuição de responsabilidades institucionais claras e mecanismos de cooperação
e coordenação entre os atores. É necessária uma coordenação horizontal, estabelecida entre
os principais atores do sistema de integridade pública. É importante, também, o que os
sistemas de integridade pública sejam implementados no nível regional, ou seja, cubra todas
as esferas de governo. O país é dividido em 25 regiões, e cada uma possui grandes diferenças
e desafios.
Para promover um sistema de integridade abrangente e coordenado, a OCDE
recomenda:
1. Para fortalecer a Unidade de Coordenação Geral (General Co-ordination Unit –
GCU) da CAN (Comisión de Alto Nivel Anticorrupción), o país deve alterar a lei para
esclarecer os critérios de seleção do Coordenador Geral e esclarecer as regras de posse
e remoção. Isso preservaria o órgão de interferências políticas.
2. A CAN poderia se beneficiar do foco em seu mandato principal de garantir a
coordenação e a coerência das políticas e deveria acompanhar e comunicar os status
dos Planos Nacionais de Combate à Corrupção.
3. O desenvolvimento das capacidades da CAN em gestão e comunicação de
informações aumentaria seu impacto e fortaleceria seu foco, considerando que sua
principal função é de elaboração e coordenação das políticas públicas. A estratégia
de comunicação deveria focar em dois aspectos: comunicar histórias de sucesso para
gerar confiança e apoio da população no setor público, mostrando que é possível
mudar; e transmitir que a corrupção pode ser evitada através de uma boa gestão
pública, com planejamento, gestão de recursos humanos e financeiros e através de
controle interno.
4. A GCU poderia ser fortalecida ao ser formalmente incorporada à estrutura
organizacional da Presidência do Conselho de Ministros (PCM) como um órgão
técnico especializado. É importante que os servidores possuam boa remuneração e
que o financiamento do órgão seja baseado em teor técnico, e não político. Essa
incorporação ao PCM geraria autonomia orçamentária em gastos e na seleção de
pessoal.
5. Para apoiar as funções da CAN, o Peru poderia desenvolver ainda mais a Unidade de
Coordenação Geral dos conhecimentos de administração pública e criar uma ou duas
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posições adicionais dedicadas à análise e gerenciamento quantitativos de dados. O
pessoal do setor deve: ter especialização com foco em políticas públicas,
principalmente no combate à corrupção; ter habilidades de gestão pública, incluindo
planejamento estratégico, monitoramento e avaliação; e habilidades de comunicação
e mediação.
6. A CAN poderá ser fortalecida através da ampliação de seus membros com os
principais atores que atualmente não fazem parte da Comissão. Isso deveria ocorrer,
preferencialmente, antes do desenvolvimento do Plano Nacional Anticorrupção
quadrienal. A OCDE considera que as seguintes instituições devam atuar em
coordenação com a CAN: Autoridade Nacional de Serviço Civil (SERVIR), que
promove valores éticos; Secretaria de Gestão Pública (SGP), que guiaria o processo
de controle interno; Autoridade Nacional de Transparência e Acesso à Informação
(ANTAI), que garante a transparência; o Escritório Nacional de Processos Eleitorais
(ONPE), para regular o financiamento de eleições; e o Ministério de Economia e
Finanças (MEF) e a Unidade de Inteligência Financeira do Peru.
7. Para garantir que as metas políticas sejam traduzidas em ações concretas, o Plano
Nacional Anticorrupção e outras decisões da CAN precisam ser incluídas nos planos
operacionais de seus membros.
8. Para garantir no futuro o impacto e aumentar a apropriação das instituições membros
da CAN, discussões e decisões técnicas podem ser incentivadas através do
estabelecimento de subcomissões técnicas ou grupos de trabalho: um sobre prevenção
e outro sobre execução. No momento da escrita do relatório, não parecia haver
conexão entre os níveis de decisão mais altos e os níveis técnicos.
9. O país deveria considerar assegurar a outros membros da CAN o direito de votar para
aumentar domínio e accountability das decisões tomadas na comissão por todos os
membros.
10. O desenvolvimento de planos regionais anticorrupção deve ser promovido pelas
Comissões Regionais Anticorrupção (CRAs), garantindo que sejam construídas de
forma participativa, envolvendo todos os principais atores.
11. O Peru poderia fortalecer as capacidades das secretarias técnicas das CRAs por meio
de uma estratégia focada no desenvolvimento das capacidades e realizar transferência
de recursos federais como forma de apoio.
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12. Para garantir a coerência e a transferência de conhecimento entre os níveis nacional
e regional, um mecanismo eficaz de coordenação entre a CAN e as CRAs poderia ser
institucionalizado.
13. Mecanismos como, por exemplo, uma plataforma de intranet ou reuniões conjuntas
regulares, podem ajudar a garantir o compartilhamento de informações e experiências
entre as regiões, a fim de melhorar a aprendizagem mútua na concepção e
implementação dos planos regionais de combate à corrupção.

b. Para fortalecer a ética pública e a gestão de conflitos de interesse
O fortalecimento de uma ética no setor público vai depender da constituição de um
quadro valorativo dentro do governo, definindo limites, competências e responsabilidades
dos agentes que compõem a estrutura pública. “A incorporação de uma cultura de integridade
no setor público exige a definição de valores comuns aos quais todos os funcionários públicos
devem aderir e a elaboração de padrões concretos de conduta que precisam aplicar em seu
trabalho diário” (OECD, 2017a, p. 50).
Estrutura institucional da ética pública e gestão de conflitos de interesses;
Para fortalecer a ética pública e a gestão de conflitos de interesse, a OCDE
recomenda:
1. Como objetivo de longo prazo, o Peru poderia considerar o desenvolvimento de uma
estrutura política única para promover a integridade e a gestão de conflitos de
interesses, incluindo uma definição de conflito de interesses. Enquanto isso, o Peru
deve garantir que o Manual Nacional de Princípios Éticos, Deveres e Proibições no
setor público desenvolvido pela CAN seja efetivamente integrado e utilizado em todo
o setor público peruano.
2. O Peru poderá esclarecer os papéis e as responsabilidades das agências envolvidas no
desenvolvimento e gerenciamento de ética pública e políticas de conflito de
interesses, atribuindo o papel principal ao SERVIR (Autoridade Nacional de Serviço
Civil) para garantir a coerência com as políticas de gerenciamento de recursos
humanos, treinamento e aplicação.
3. Para resolver problemas éticos relacionados ao trabalho, a SERVIR poderia
implementar orientação, instrução e aconselhamento, envolvendo funcionários mais
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antigos como responsáveis pela ética do serviço público e dos conflitos de interesses
de cada organização.
4. A SERVIR poderia desenvolver diretrizes específicas com exemplos práticos de
situações de conflito de interesses e como identificá-las e resolvê-las, incluindo
diretrizes sobre como implementar códigos no nível organizacional.
5. Desenvolvimento de diretrizes específicas para categorias de funcionários públicos
de maior risco, como funcionários mais antigos, reguladores de mercado financeiro,
auditores, funcionários tributários, consultores políticos, funcionários aduaneiros e
inspetores no nível central do governo.
6. Realizar uma campanha interdepartamental de conscientização da ética pública com
uma atividade compartilhada e coordenada entre a SERVIR, O SGP e a CAN,
incluindo a colaboração com o setor privado, a sociedade civil organizada e os
cidadãos.
7. Implementação de treinamentos inovadores e direcionados sobre ética e lidar com
situações emergentes de conflitos de interesses.
8. Projeção do SERVIR de ferramentas, processos e pesquisas para tornar o
monitoramento e a avaliação mais eficazes.
9. Implementação do Código de Ética da Administração Pública e publicação anual de
progresso e de indicadores, de forma clara e transparente.
10. Critérios claros e consistentes de violações e sanções por violação do Código de Ética
e da política de conflito de interesses.
11. Expansão da divulgação de ativos para incluir informações sobre posições externas,
presentes e anteriores dos servidores.
12. Fortalecimento do papel do CGR de auditar declarações de ativos, concedendo-lhe
poderes adicionais para verificar as informações por meio de acordos com unidades
fiscais e financeiras.

c. Para implementar a proteção de delatores
A adoção de medidas de proteção de informantes, delatores e denúncias promove uma
cultura de integridade do setor público e de accountability, coibindo má conduta, fraude e
corrupção.
Para implementar a proteção de delatores, a OCDE recomenda:

39
1. O governo peruano deve deixar clara a natureza das denúncias, evitando informações
que não sejam aplicáveis.
2. Esclarecer que as divulgações que não levam a uma investigação completa ou a um
processo ainda são elegíveis para obter proteção legal.
3. Realização de campanhas de conscientização, permitir compensações justas aos
denunciantes que sofressem perdas prospectivas de receita e garantir o recrutamento
justo de funcionários com base no mérito e no compromisso de promover o interesse
público.
4. Inclusão de “ameaça de represália” como ofensa na lei peruana.
5. Fornecer canais formalizados alternativos para denúncias.
6. Estabelecer critérios para orientar os investigadores sobre se as denúncias de
delatores justificam uma investigação completa.
7. Implementação de mecanismos de acompanhamento de denúncias e estabelecimento
de procedimentos de comunicação.
8. Promoção de uma ampla estratégia de comunicação e o aumento dos esforços de
conscientização por meio de diversos canais.
9. Envolvimento do governo com a sociedade civil como uma forma eficaz de adotar
medidas de conscientização.
10. Revisão da legislação de proteção a denunciantes.
11. Monitoramento e avaliação regular do sistema de denúncia peruano, com coleta
sistemática de dados, para garantir a eficácia do sistema.

d. Para garantir uma estrutura sólida de controle interno e gestão de riscos
Um sistema de controle interno sólido e efetivo se fundamenta através do
compromisso da organização com a integridade e os valores éticos, criando um bom ambiente
de controle.
Para garantir uma estrutura sólida de controle interno e gestão de riscos, a OCDE
recomenda:
1. Funções e atividades de controle interno, incluindo gestão de riscos, como parte
integrante dos processos de governança, gerenciamento e operações podem preencher
a lacuna entre a estrutura conceitual de controle interno e gestão de riscos.
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2. Integrar as funções de controle interno e de gestão de riscos em reformas mais amplas
da gestão pública, fortalecendo e formalizando a cooperação entre as instituições do
Sistema Nacional de Controle e as principais instituições públicas. Podem estar
vinculadas a iniciativas e políticas como o Plano Estratégico Nacional de
Desenvolvimento, gestão orientada por resultados, reformas da gestão pública, planos
fiscais de médio prazo e descentralização.
3. Melhoria da metodologia e da implementação da avaliação de autoavaliação do
sistema de controle interno.
4. Determinar e atribuir as várias funções e responsabilidades com relação ao controle
interno e gestão de riscos, separando claramente as políticas e os processos de
controle financeiro e gerencial da função de auditoria interna.
5. Redesenhar o papel e as operações dos Órgãos de Controle Institucionais para focar
melhor no aconselhamento e no apoio à alta administração, fornecendo garantia sobre
a adequação dos processos de controle interno para mitigar riscos e garantir que os
gestores e servidores públicos estejam ativamente envolvidos no controle e gestão de
riscos.
6. Explorar formas práticas para aprimorar e padronizar a coordenação entre os
stakeholders, garantir a harmonização de padrões e ferramentas metodológicas,
alocar papéis e responsabilidades claras, segregar tarefas e salvaguardar a
independência e a objetividade institucional e individual nas áreas de controle e
auditoria externa e interna.
7. Introdução de conselhos ou comitês independentes de auditoria e risco.
8. Explorar soluções para o desenvolvimento de um ambiente ideal de controle interno
baseado em integridade e transparência para garantir que os valores éticos sejam
aplicados de forma coerente nos processos e procedimentos organizacionais. A
maturidade do ambiente de controle interno, incluindo aspectos estruturais e
comportamentais, pode ser monitorada e avaliada.
9. Projetar uma política dedicada à gestão de riscos de corrupção, incluindo atividades
de mapeamento e avaliação personalizadas, para apoiar entidades governamentais em
seus esforços para implementar controles para prevenir, detectar e responder
efetivamente a esquemas e eventos de corrupção.

e. Para aprimorar a estrutura financeira
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A legitimidade das estruturas financeiras pode ser questionada quando há falta de
transparência na origem dos recursos financeiros. Neste sentido, no Peru, há uma grande
desconfiança nos partidos políticos por conta da falta de transparência da origem dos recursos
que financiam os partidos e suas campanhas. A existência de um quadro regulatório com
regras mais rígidas e definidas pode aumentar a confiança da população no setor público e,
principalmente, no combate à corrupção. “Por fim, um alcance adicional para apoiar a
capacitação interna dos partidos políticos, o conhecimento e a conscientização do cidadão
complementariam a abordagem holística da construção de transparência do sistema
financeiro políticos” (OECD, 2017a, p. 160).
Para aprimorar a estrutura financeira, a OCDE recomenda:
1. O programa de financiamento público contido na Lei das Organizações Políticas
precisa ter recursos suficientes e ser efetivamente aplicado.
2. Para aumentar a confiança nos partidos políticos, o atual limite de doações anônimas
pode ser banido ou reduzido.
3. Aumentar a transparência no financiamento privado permitiria o escrutínio público
dos relatórios. Ao mesmo tempo, o Peru poderia realizar verificações aleatórias nas
atividades da campanha para avaliar melhor as atividades e os gastos reais da
campanha para detectar de maneira mais eficaz o financiamento ilícito e não
declarado.
4. Considerando que os partidos dependem fortemente de financiamento provado, os
doadores privados podem ser incentivados a compartilhar a responsabilidade de
fortalecer a integridade no financiamento político.
5. Aumentar o uso da educação e conscientização para impedir o abuso de recursos
estatais por parte de partidos e campanhas políticas com mais eficácia.
6. Fortalecer o poder do ONPE (Escritório Nacional de Processos Eleitorais) de exigir
documentos, materiais ou testemunhas de apoio adicionais relacionados ao relatório
financeiro, bem como os recursos humanos e técnicos necessários para conduzir
investigações eficazes.
7. Fortalecer as sanções e mecanismos de execução para garantir dissuasão efetiva
contra atividades proibidas.
8. Como os partidos políticos precisam de apoio para cumprir com os regulamentos, a
assistência técnica pode ser fortalecida por meio de treinamento personalizado e guias
fáceis de usar para os funcionários do partido.
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9. Os cidadãos devem ter permissão para registrar suspeitas de violações dos
regulamentos de financiamento de campanhas por meio de um mecanismo de
denúncia específico.

f. Para estabelecer as bases para a transparência e para a integridade do lobby
Como forma de promover o desenvolvimento socioeconômico que se sustente a longo
prazo, por conseguinte, gerar confiança da população no setor público, é necessário que o
Peru consiga garantir a integridade e a transparência no lobby.
Para estabelecer as bases para a transparência e para a integridade do lobby, a OCDE
recomenda:
1. Transferir as responsabilidades do registro e da política de lobby para uma Autoridade
para Transparência e Acesso à Informação (ANTAI) fortalecida.
2. Introduzir incentivos positivos para que os lobistas se registrem.
3. O poder de sancionar poderia ser conferido a uma ANTAI fortalecida, que deveria
garantir sua aplicabilidade a todos os funcionários públicos.
4. Garantir acesso fácil e transparente ao registro e aos resumos dos relatórios para
reduzir os problemas reais ou percebidos de tráfico de influência por lobistas. Se
apresenta como desafio equilibrar a privacidade e o acesso aos direitos de informação
na questão da divulgação pública.
5. Otimizar os Portais de Transparência para continuar melhorando na transparência na
interação entre os atores do setor público e privado por meio de regras
complementares.
6. Fornecer a funcionários públicos e atores privados atividades de conscientização e
treinamento específico sobre lobby.
7. Aumentar a conscientização sobre o valor da autorregulação complementar no setor
privado e incentivar as empresas a assumirem sua parte da responsabilidade no
fortalecimento da integridade.
8. Criar mecanismos para revisões regulares das regras e diretrizes de lobby do Peru, a
fim de identificar lacunas na implementação e oportunidades de melhorias, como a
promoção de consultas públicas.
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g. Para simplificar e fortalecer o regime disciplinar administrativo do Peru para
funcionários públicos
O regime disciplinar administrativo dentro de um governo nacional é fundamental
para impedir a má conduta e reforçar o compromisso que servidores e a máquina pública
possuem com os cidadãos.
Para simplificar e fortalecer o regime disciplinar administrativo do Peru para
funcionários públicos, a OCDE recomenda:
1. Adotar um regime disciplinar administrativo com uma lista única de ofensas e
sanções correspondentes, além de uma definição mais clara das jurisdições e
responsabilidades institucionais.
2. Coordenação e comunicação maiores sob os auspícios da CAN, bem como esforços
mais ambiciosos de capacitação, para preparar o caminho para futuras reformas.
3. Classificar e alinhar para garantir uma melhor coordenação entre as autoridades
responsáveis por processos criminais e administrativos relativos a funcionários
públicos.
4. Avaliar o estatuto de delitos disciplinares para fortalecer a dissuasão contra a má
conduta.
5. Adotar indicadores de desempenho publicamente disponíveis e padronizados sobre o
funcionamento do regime unificado para avaliar o sistema, reportar à sociedade civil
e melhorar não apenas os mecanismos de fiscalização, mas também a estratégia de
integridade.

h. Para melhorar o sistema de justiça criminal peruana para reforçar a integridade
“Um sistema de justiça criminal eficaz é vital para combater adequadamente a
corrupção e os crimes contra a administração pública” (OECD, 2017a, 226).
Para melhorar o sistema de justiça criminal peruana para reforçar a integridade, a
OCDE recomenda:
1. Adotar procedimentos escritos claros ou memorandos de entendimento entre o
Ministério Público, a polícia (Direção contra a Corrupção da Polícia Nacional –
DIRCOCOR), o Ministério da Justiça, a SERVIR e o escritório da Controladoria
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Geral, exigindo e assegurando a cooperação sistemática e contínua entre as agências
relevantes nos casos de corrupção em questão de jurisdição criminal.
2. O Código de Processo Penal de 2004 pode ser aplicado rápida e consistentemente em
todas as regiões, promulgando regulamentos de implementação relevantes e
conduzindo atividades de treinamento e conscientização para as autoridades regionais
de aplicação da lei.
3. Usar as Comissões Regionais Anticorrupção para compartilhar conhecimento e
aumentar a conscientização entre as agências e as regiões sobre os riscos e desafios
de corrupção específicos da região.
4. Organizar reuniões mensais entre representantes do Ministério Público e o Conselho
Nacional do Poder Judiciário, a fim de permitir que seus representantes discutissem,
de maneira confidencial e provada, quaisquer preocupações de interferência política
em nomeações judiciais ou caos em andamento, a fim de garantir que essa conduta
seja detectada e sancionada.
5. Fornecer atividades regulares de treinamento e conscientização ao judiciário e a
outros funcionários do tribunal sobre conduta ética, juntamente com mecanismos de
apoio para buscar informações relacionadas à corrupção. Esses esforços devem ser
complementados com o apoio aberto e contínuo dos idosos do governo e do
judiciário.
6. Introduzir mecanismos para garantir que a alocação de casos leve em consideração a
experiência, os conhecimentos e/ou treinamento do promotor, evitando situações de
conflitos de interesses.
7. Implementar um conjunto de critérios mais flexível ou permitir algum espaço para
decidir quais casos serão transferidos para os escritórios nacionais especializados do
Ministério Público e para o Tribunal Penal Internacional.
8. Explorar maneiras de garantir que os casos tenham recursos adequados pelo
Ministério Público.
9. Implementar medidas urgentes para reduzir o número de vagas no judiciário e no
Ministério Público, eliminar o uso de juízes e promotores provisórios e aumentar a
continuidade do pessoal de investigação em casos específicos, incluindo promotores
e juízes.
10. Orientar e treinar anualmente pessoal do judiciário e promotores sobre crimes de
corrupção e sobre questões e assuntos relevantes, como contratos públicos.
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11. Fornecer treinamento e orientação conjuntos aos promotores e à polícia sobre técnicas
de investigação relevantes para as investigações de corrupção, particularmente para
obter e analisar informações fiscais e financeiras.

1.4.2 Explorando conceitos e características de governança no documento
A primeira consideração que pode ser feita a respeito dos conceitos e das
características de governança no relatório da OCDE destinado à análise de governança do
Peru é que não há uma definição clara ou objetiva. Não se conceitua nem governança, nem
governança pública e nem governança corporativa. Entretanto, o termo "governança" aparece
pelo menos 60 vezes no texto documento.
Este relatório, diferentemente dos relatórios anteriores, trata de um aspecto muito
específico, que é o combate à corrupção. Apesar de ser um tema importante para a
administração pública e, por conseguinte, a governança pública, não é uma temática central,
e sim adjacente, nos estudos de governança que foram analisados até agora nas metas
anteriores.
No texto, governança se relaciona com o combate à corrupção por ser preciso um
sistema robusto de governança para que se consiga evitar e coibir a corrupção dentro da
Administração Pública do Peru.
Essa correlação inicialmente se dá a partir dos indicadores mundiais de governança
(Worldwide Governance Indicators). Estes são indicadores criados pelo Banco Mundial
(KAUFMANN et al., 1999), que são divididos em seis categorias, na sua versão atualizada
(THOMAS, 2010):
a. Voz e accountability (Voice and accountability – VA), que versa sobre participação
social e liberdade de expressão;
b. Estabilidade política e ausência de violência (Political stability and absence of
violence – PV), que mede a possibilidade de se criar instabilidade política através de
meios inconstitucionais ou violentos, como ataques terroristas;
c. Efetividade do governo (Government effectiveness – GE), que trata da qualidade dos
serviços públicos em todo o seu processo;
d. Qualidade regulatória (Regulatory quality – RQ), sobre a capacidade do governo de
criar meios e legislações regulatórias que permitam e promovam o setor privado;

46
e. Estado de Direito (Rule of Law – RL), que “mede as percepções sobre até que ponto
os agentes confiam e cumprem as regras da sociedade, e, em particular, a qualidade
da execução do contrato, a polícia e os tribunais, bem como a probabilidade de crime
e violência” (THOMAS, 2010, p. 33); e
f. Controle da corrupção (Control of corruption – CC), que mede “as percepções sobre
até que ponto o poder público é exercido para obter ganhos privados, incluindo formas
insignificantes e grandiosas de corrupção, bem como ‘capturar’ o Estado por elites e
interesses privados” (THOMAS, 2010, p. 33).

O que se destaca aqui é que, não existindo a conceituação de governança, mesma
percepção dos documentos previamente analisados, a OCDE se vale de uma base de
indicadores de outro organismo internacional para elaborar a sua análise. Esses indicadores,
principalmente o de controle da corrupção, são comparados com os demais membros da
OCDE.
O documento também se vale de outra instituição para tratar sobre governança, mas
agora sobre governança e gestão de riscos.
Essa abordagem para vincular um sistema de controle interno a uma
governança boa e responsável parecer ser melhor compreendida e melhor
incorporada à cultura de trabalho da administração peruana, que fornece
uma base mais sólida sobre a qual introduzir processos e políticas de
gerenciamento de riscos. O objetivo básico é facilitar o envolvimento
máximo de gerentes e funcionários da entidade estatal, com o objetivo final
de integrar totalmente as atividades de controle nos processos de negócios
e vinculá-las estreitamente aos objetivos gerais da entidade (OECD, 2017a,
p. 106).

Relacionando a importância da gestão de riscos à estrutura governamental e, no caso
peruano, à estrutura de controle interno, a OCDE se utiliza da abordagem do Committe of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), utilizando da figura abaixo
para relacionar governança pública, controle interno e gestão de riscos.
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Figura 1 - A relação entre governança pública, controle interno e gestão de riscos

Fonte: adaptado de OECD, 2017a, p. 106; COSO Internal Control-Integrated Framework (2013).

1.5 Government at a Glance 2017
Os próximos documentos que serão analisados não versarão sobre países específicos,
como os anteriores, mas sobre diretrizes mais amplas voltadas aos países da OCDE e países
que gostariam de possuir o padrão da OCDE sobre governança, cooperação e
desenvolvimento econômico.
O primeiro documento desta outra abordagem se chama “Government at a Glance
2017”, e foi publicado no mesmo ano que o título se refere (OECD, 2017b). A proposta é
lançar uma visão geral sobre governos nacionais. Por ser uma colocação geral, se utiliza a
terminologia glance, como se fosse olhar de relance, uma “espiada” sobre condições gerais
que geram boa governança e melhoria da administração e dos serviços públicos. A redação
se dá dez anos após a crise econômica mundial de 2008, que a instituição considera um
grande marco, pois gerou um sentimento de imprevisibilidade nas pessoas e a percepção,
para alguns, da concentração dos benefícios do liberalismo econômico para poucos. “Fazer
a ponte entre os vencedores da globalização e aqueles que ficaram vulneráveis e navegar com
sucesso em tempos incertos requer uma governança pública aberta, justa e eficaz” (OECD,
2017b, p. 9).
O fortalecimento das instituições públicas e da governança pública está alinhado com
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas
(ONU), principalmente com o objetivo 16, sobre “Paz, Justiça e Instituições Fortes”. O grau
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de confiança da população no governo ainda é baixo entre os países membros da OCDE, e
cidadãos compreendem que as políticas públicas são direcionadas a pequenos grupos
específicos. “Government at a Glance 2017 mostra importantes esforços do governo para se
envolver mais com cidadãos, empresas e sociedade civil” (OECD, 2017b, p. 9).
Aponta que os governos estão caminhando para uma proposta de governo aberto, e o
uso de novas tecnologias têm ajudado no desenho das políticas e na sua eficácia. Além,
acrescenta evidências sobre a falta de equidade de gênero na vida pública. À informação,
somam outros levantamentos realizados pela instituição e que permitem tomada de decisão
baseada em evidências.
Como os demais relatórios analisados, o documento é estruturado em categorias, que
são as temáticas dos capítulos. São 13 categorias, além de uma sessão ao final que não existia
nas publicações anteriores da série, intitulada “servindo os cidadãos”. As treze categorias
são:
a) Abraçando a mudança contínua no governo;
b) Finanças públicas e economia;
c) Emprego público e remuneração;
d) Instituições;
e) Práticas e procedimentos orçamentários;
f) Gestão de Recursos Humanos;
g) Integridade do setor público;
h) Governança regulatória;
i) Procuração pública;
j) Governo Aberto;
k) Inovação no setor público e governo digital;
l) Gerenciamento e comunicação de riscos; e
m) Principais resultados do governo.

Ainda sobre a estruturação do documento, o relatório apresenta um quadro conceitual
de sua organização e elaboração, de caráter linear. São categorias de indicadores que
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descreveriam, para Bouckaert (2017b), o processo de produção público: contexto, entradas,
processos, produtos e resultados. Nesse sentido, a inclusão dos últimos três processos neste
documento em relação à primeira edição e de novos indicadores que ampliam o sentido de
governo, não está focado na Administração Pública como uma estrutura restrita e burocrática,
mas na amplitude da cobertura que o setor público exerce. “Government at a Glance,
portanto, acabou com a visão limitada de que o governo trata apenas de orçamentos e gastos
de dinheiro” (BOUCKAERT, 2017b, p. 12).
No primeiro momento, são analisados fatores contextuais e notas sobre países. Esses
fatores tratam sobre o “contexto econômico, político e social em que os governos operam?”
(OECD, 2017b, p. 27). Estes fatores, no texto, são contemplados pelo capítulo introdutório e
pelos textos adicionais que podem ser encontrados no site da OCDE, através das planilhas
com características dos países.
Em seguida, trata-se sobre inputs (entradas), que abordam questões como “qual é o
tamanho e o papel do governo? Quanto de receita o governo coleta? Quanto e de que tipo são
os recursos que o governo usa?” (OECD, 2017b, p. 27). Esse assunto é tratado nos capítulos
sobre finanças públicas e economia; e emprego público e remuneração.
Na terceira fase, são abordados os processos, sobre “como um governo trabalha? O
que o governo faz e como faz?” (OECD, 2017b, p. 27), que contemplam: instituições;
práticas e procedimentos orçamentários; gestão de Recursos Humanos; integridade do setor
público; governança regulatória; procuração pública; governo aberto; inovação no setor
público e governo digital; e gerenciamento e comunicação de riscos.
Por fim, o último elemento do quadro conceitual aborda outputs (entregas) e outcomes
(resultados), sobre “quais bens e serviços o governo produz? Qual o impacto resultante para
cidadãos e empresas?” (OECD, 2017b, p. 27), abordando principais resultados do governo;
e servindo cidadãos.

1.5.1 A relação entre problemas de governança e recomendações da OCDE
a. Abraçando a mudança contínua no governo
Falta de confiança nas instituições públicas, reformas dos mercados de trabalho por
conta das tecnologias, necessidade de coordenação global para combater problemas
climáticos e de evasão de divisas, imprevisibilidade das reformas públicas por conta da
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polarização política e das desconfianças dos cidadãos. A parte introdutória do capítulo foca
nos novos desafios para os governos nacionais e como a falta de respostas adequadas –
através, mesmo, de políticas – causou polarização e fragmentação da opinião pública.
Com isso, aumentou-se o questionamento se as políticas públicas são capazes de
resolver problemas complexos, os ‘wicked problems’, caracterizados pela incerteza, valores
divergentes, multiplicidade de processos e atores, o que exigem abordagens combinadas e
adaptativas. Conforme aponta o relatório da OECD (2017b, p. 33), “uma abordagem
tradicional para reformar pode ser cada vez menos relevante em um contexto global e os
desafios de política pública atrelados se tornam cada vez mais fluidos e mais complexos”.
O mesmo relatório reforça a ideia de que as reformas tradicionais no setor público
podem não mais conseguir lidar com os problemas complexos deste mundo em constante e
rápida transformação. No relatório uma abordagem através de pensamento sistêmico
(systems-thinking) é defendida como forma de promover as mudanças necessárias no setor
público para a resolução de problemas.
A necessidade de uma melhor maneira de antecipar e gerenciar a mudança
está dando origem a ‘abordagens de sistemas’, que analisam os diferentes
elementos do sistema subjacentes a um problema de política, bem como a
dinâmica e as interações desses elementos que produzem um resultado
específico (OECD, 2017b, p. 34).

O relatório destaca que a coordenação entre diferentes partes da administração pública
é fundamental para garantir coerência das políticas públicas, evitando, assim, políticas
duplicadas, ineficientes e contraditórias. Defende que o centro de governo, o CoG, seja
responsável por essa coordenação. Defende, também, o uso de evidências no processo de
tomadas de decisão, afirmando, entretanto, que são poucos os países que conseguem de fato
fazê-lo por não existir uma cultura consolidada de manutenção de dados, avaliação e
informações disponíveis. Para a aplicação dessas evidências, a OCDE recomenda a
capacitação dos servidores, em especial os mais antigos, para se adaptar aos processos
inovadores, bem como a utilização de insights comportamentais.
No relatório, a transparência e a participação entram como essenciais para a criação
de uma nova abordagem objetiva e inovadora. A necessidade de fortalecer diálogos com
cidadãos é para “reconectar os governos com seus cidadãos e promover um crescimento mais
inclusivo e sustentável” (OECD, 2017b, p. 17). Aborda, também, a importância dos
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stakeholders nessa abordagem participativa. Nas questões sobre transparência, ressalta o
poder dos governos de dados abertos, e como estes são tendência global crescente.
Ao tratar sobre alguns problemas transnacionais, o relatório aponta para a necessidade
de uma cooperação regulatória nacional, principalmente com o auxílio dos organismos
internacionais.

b. Finanças públicas e economia
O déficit fiscal médio atingiu 2,8% do PIB nos países da OCDE em 2015, ante 8,4%
em 2009, uma vez que os países estabilizam as finanças públicas após a crise financeira.
O saldo estrutural melhorou – de -6,3% do PIB potencial em 2009 para -2,4% em
2015 – nos países da OCDE, marcando um retorno às tendências de longo prazo.
A dívida pública bruta média em 2015 atingiu 112% do PIB nos países da OCDE,
com 11 países com níveis de dívida igual ou superiores ao PIB.
O investimento do governo atingiu em média 3,2% do PIB em 2015, variando de
6,7% na Hungria a 1,5% em Israel. Isso está abaixo da média de 4,1% em 2009, quando
foram introduzidas expansões fiscais. Um terço do investimento público é direcionado para
assuntos econômicos, principalmente transporte, seguido por defesa (15,2%).
O saldo fiscal de governos descentralizados não é igual em todos os níveis, mas todos
contribuem para o saldo fiscal geral.
Isso pode introduzir volatilidade nas obrigações do governo; por exemplo,
se as despesas excederem as receitas em nível local para muitos municípios,
que por sua vez financiam o déficit emitindo dívida adicional, os níveis
gerais de dívida podem aumentar rapidamente à medida que mais
municípios respondem da mesma forma. Por esta razão, os governos
subcentrais operam frequentemente com restrições de dívida mais
vinculativas do que os governos centrais (OECD, 2017b, p. 66).

Sobre os gastos dos governos em termos de função, ou seja, em que setores os
governos gastam mais, o maior gasto em 2015 foi em proteção social (32,6%), com quase
metade do valor sendo gasto em pensões e aposentadorias. Em seguida, a saúde representa
18,7% da média de gastos governamentais.

c. Emprego público e remuneração
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O emprego no governo é estável, em média, mas há variações importantes no nível
do país, também em relação ao tamanho do quadro de funcionários públicos.
Embora muitos países da OCDE relatem reduções consideráveis no emprego do
governo central a partir de medidas de austeridade pós-crise, o emprego no governo geral
como porcentagem de emprego total nos países da OCDE aumentou ligeiramente entre 2007
e 2015, de 17,9% para 18,1%.
Essa média oculta a variação entre os países. No Reino Unido e Israel, o emprego no
governo geral como parcela do emprego total diminuiu mais (mais de 2,5 p.p.) entre 2007 e
2015. Por outro lado, a República Tcheca, Estônia, Hungria, Eslovênia e Espanha
experimentaram aumentos iguais e superiores a 2 p.p. durante o mesmo período.
Além disso, a proporção (emprego do governo geral em relação ao emprego total)
oculta mudanças no emprego público absoluto. De 2014 a 2015, na Turquia, o emprego no
governo geral cresceu 3,9%, enquanto na Holanda caiu mais de 3,6%. Essas mudanças não
são aparentes na proporção, porque o emprego nas administrações públicas mudou a taxas
semelhantes ao emprego total.
Em média, os gerentes D1 (nível superior) ganham 27% a mais que os gerentes D2,
72% a mais que os gerentes intermediários (D3), mais que o dobro dos gerentes D4 e 2,6
vezes mais que os profissionais seniores. Isso sugere que o prêmio pelas responsabilidades
gerenciais é significativamente maior do que o da especialização técnica. Os secretários
ganham, em média, quatro vezes menos que os gerentes do D1.
Quase todos os países têm avaliações de desempenho obrigatórias para funcionários
do governo central. Vincular desempenho a recompensas continua sendo um desafio, e o uso
de remuneração relacionada ao desempenho permaneceu estável desde 2010.

d. Instituições
Para a OCDE, ferramentas de desempenho e preocupações comportamentais
melhoram a eficiência e eficácia do setor público.
O documento aponta que o melhor arranjo, ou interface, para políticas públicas que
cumpram seus propósitos depende da harmonia operacional entre autoridades públicas,
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usuários e setor privado. “Os arranjos de governança formais ou de jure1 são importantes
para proteger os reguladores de influências indevidas” (OECD, 2017b, 116).
Ao abordar os Conselhos Consultivos (advisory bodies), a OCDE traz os desafios das
políticas públicas, que lidam com problemas cada vez mais complexos, propondo soluções
específicas para aquele problema (fit-for-purpose solutions). A existência desses conselhos
consultivos incentivaria a transparência.
Os sistemas de assessoria política – redes ou grupos de órgãos/organizações
– são um pilar importante dessa infraestrutura de conhecimento. Estes
fornecem aos governos uma análise abrangente baseada em evidências ao
longo de todo o ciclo de políticas públicas, principalmente na fase de
desenho e concepção (OECD, 2017b, p. 118).

Para a OCDE, os centros de governo (CoG) podem atuar de forma positiva para a
entrega dos ODSs. “Embora os ministérios setoriais possam ter experiência mais limitada na
condução de políticas interdisciplinares, o centro geralmente tem experiência em
coordenação juntamente com sensibilidade política” (OECD, 2017b, p. 120).
Sobre o papel desempenhado pelas organizações internacionais (IOs – International
organisations), a OCDE ressalta a importância da atuação das organizações para a
coordenação de políticas de regulação, evitando a fragmentação que atrapalha a
operacionalização governamental. Essa atuação das IOs, para a OCDE, se faz principalmente
através do estabelecimento de redes transgovernamentais, na troca de informações, no
levantamento de dados, na pesquisa, nas análises sobre políticas e na construção de normas
não vinculativas e guias de boas práticas, como instrumentos não obrigatórios.

e. Práticas e procedimentos orçamentários
As análises de gastos são cada vez mais usadas pelos países da OCDE para controlar
melhor os gastos e melhorar a priorização, aproveitando uma perspectiva de custo-benefício.
23 países da OCDE realizaram pelo menos uma revisão de gastos entre 2008-2016, em
comparação com apenas 5 entre 2000-2007. Os gastos públicos em saúde e proteção social
aumentaram.

1

De direito, de fato.
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Entre 2007 e 2015, os gastos do governo aumentaram mais em proteção social (2,6
p.p.) e assistência médica (1,7 p.p.) nos países da OCDE.
Na visão da OCDE, uma questão fundamental para promover o desenvolvimento a
longo prazo é o investimento em infraestrutura de qualidade. A não criação desta
infraestrutura seria um problema de governança. “A boa governança da infraestrutura não
apenas promove valor para dinheiro e acessibilidade, mas também ajuda a fazer com que os
projetos certos aconteçam de uma maneira que seja confiável para usuários e cidadãos”
(OECD, 2017b, p. 132). Isso exigiria uma boa estrutura regulatória e institucional, feita com
coordenação entre os diferentes níveis de governo e planejamento estratégico adequado.
Considerando que um terço das despesas com compras públicas são dedicadas aos
cuidados de saúde, o fortalecimento de transparência e eficiência nas compras públicas de
produtos farmacêuticos e tecnologia e suprimentos médicos é crucial para fornecer melhores
serviços de saúde a um custo menor.

f. Gestão de Recursos Humanos
A gestão de recursos humanos a qual o documento se refere se dá no âmbito do
funcionalismo público. Para a OCDE, para se melhorar a qualidade do serviço público
prestado, acessibilidade e responsividade, são necessárias a criação e a utilização de
indicadores de performance para os servidores.
As mulheres estão sub-representadas em posições de liderança do governo. Em
média, as mulheres representam apenas 29% dos parlamentares e apenas 28% dos ministros
de governo nos países da OCDE em 2017.
Neste documento, é reforçada a importância da promoção de uma cultura de dados,
neste caso, relacionada com o perfil dos servidores públicos. A OCDE incentiva, também, a
realização de pesquisa de satisfação com os funcionários públicos como forma de se
relacionar melhor com o trabalho que é prestado.
A representação igual das mulheres na vida pública e no emprego em todos os níveis
amplia o conjunto de talentos disponíveis para contribuir com o desempenho organizacional.

g. Integridade do setor público
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Por se tratar de uma questão complexa e composta de muitos elementos, para a
melhoria dos sistemas de integridade no setor público é necessário, para a OCDE, arranjos
institucionais que, com avaliação e monitoramento, consigam basear os sistemas. Para tal, as
organizações precisam estar devidamente equipadas, em termos de recursos e capacidades.
A maioria destes sistemas de integridade são descentralizados, e compostos por uma
grande variedade de atores, cada um responsável por uma área de política pública. No
documento, é evidenciada a questão da ineficiência de políticas genéricas, prontas (one-sizefits all approaches), já que as abordagens na concepção, integração e implementação de
políticas públicas varia conforme as regiões.
Para a OCDE, deve existir articulação, integração e coordenação entre as políticas e
os diferentes níveis e esferas de governo. A coordenação (intra e intergovernamental), como
já abordado no Government at a glance 2017, deve ser feita com maior empenho do governo
central e do CoG.

h. Governança regulatória
Quando tratada a questão da governança regulatória, a OCDE defende ser essencial o
engajamento de stakeholders (ou partes interessadas) nas políticas regulatórias. Essa
participação, principalmente da sociedade civil, faz com que a política seja mais voltada para
o usuário do serviço público e de pertencimento e participação nas decisões regulatórias
governamentais.
O uso de percepções comportamentais (behavioural insights) está se enraizando em
muitos países da OCDE, principalmente para melhorar a implementação de políticas. Há
potencial para seu uso em todo o ciclo de políticas, especialmente para projetar e avaliar
políticas.

i. Procuração pública
A ideia atribuída aqui à procuração pública se refere à capacidade de compra de bens,
serviços e obras por entidades governamentais – ou seja, está atrelada à noção de aquisição
pública. A OCDE acredita que hoje há um esforço dos governos analisados (membros da
organização) para aumentar a eficiência e a eficácia deste processo, tanto em nível nacional
quanto subnacional.
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Os governos aproveitam essa capacidade para atingir metas de outras políticas,
principalmente de cunho ambiental, adotando compras e políticas verdes/sustentáveis. Há
uma forte adesão, também, às tecnologias e meios digitais.

j. Governo Aberto
Iniciativas de governo aberto estão ganhando impulso, mas uma cultura de mais
avaliação é necessária.
Os países estão reconhecendo o papel das reformas para governos abertos
como catalisadores para a democracia, o crescimento inclusivo e uma
governança pública mais eficiente. Os princípios de transparência,
Accountability e participação do governo aberto têm o potencial de mudar
a relação entre funcionários públicos e cidadãos, tornando-a mais dinâmica,
mutuamente benéfica e baseada na confiança recíproca. Se implementadas
de maneira bem coordenada, as reformas de governo aberto podem fornecer
uma ferramenta para alcançar objetivos de política mais amplos, em vez de
ser um fim em si mesmas (OECD, 2017b, p. 184).

Os países estão cada vez mais institucionalizando os princípios do governo aberto,
quais sejam: transparência, responsabilidade e participação. 17 países membros da OCDE,
do total de 35, adotaram uma estratégia nacional de governo aberto.
Os principais objetivos para a adoção de reformas de governo aberto são: melhorar a
transparência do setor público (15 países); melhorar o accountability do setor público (3
países); melhorar a responsividade do setor público para as necessidades de cidadãos e
empresas (3 países); melhor a confiança dos cidadãos nas instituições públicas (3 países);
melhorar a participação social na formulação de política pública (2 países); melhorar a
eficácia do setor público (2 países); melhorar a eficiência do setor público (2 países); gerar
crescimento econômico (2 países); prevenir e combater a corrupção (1 país); contribuir para
resolver os desafios públicos e impactar positivamente na qualidade de vida dos cidadãos e
gerar benefícios sociais (1 país); e outros (1 país) (OECD, 2017b, p. 185).
A maioria dos países da OCDE adotou uma política de “abertura por padrão”, segundo
a qual todos os dados de governo são abertos, a menos que haja justificativas legítimas para
não o fazer.
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Entretanto, o ponto que países promovem a reutilização de dados fora do governo e
dentro do governo varia muito. Poucos países avaliam se as iniciativas governamentais
abertas alcançam os impactos econômicos, sociais e de produtividade do setor público
desejados.

k. Inovação no setor público e governo digital
Com as mudanças tecnológicas, demográficas e de restrições fiscais, as expectativas
dos cidadãos sobre o governo faz com que estes pensem em maneiras de inovar o setor
público.
Uma das inovações em que os governos estão investindo seus esforços e orçamento é
na melhoria dos servidores públicos, através de capacitação e de programas de incentivo.
Outra forma encontrada de se fomentar as inovações em âmbito governamental é o
investimento

em

laboratórios

e

em

diferentes

tipos

de

redes

de

inovação.

Complementarmente, o investimento em inovação tem se dado, segundo a OCDE, na
transformação digital, principalmente na oferta de serviços públicos. Um dos fatores que
impulsiona a cobrança dos cidadãos para a digitalização e aprimoramento tecnológico da
oferta de serviços é a comparação com o setor privado, que aumenta as expectativas dos
usuários de serviços públicos.
No entanto, para conseguir isso, os governos precisam mapear,
compreender e integrar melhor as demandas e necessidades dos cidadãos
na concepção e prestação de estratégias de serviço público. Os dados
públicos são um recurso poderoso para passar de abordagens centradas no
cidadão [citizen-centred] para abordagens orientadas para os cidadãos
[citizen-driven], permitindo que os governos projetem e adaptem melhor os
processos de prestação de serviços públicos (OECD, 2017b, p. 202).

l. Gerenciamento e comunicação de riscos
Nesta seção, são abordados no documento os impactos socioeconômicos que os
desastres, cada vez mais frequentes, têm ocasionado. Essa seção é de muito apreço, dado o
momento global de cuidados e impactos referentes à pandemia de Covid-19, uma das
modalidades de desastres apontadas no documento.
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Para tanto, é citado no documento a recomendação contida no texto “Governance of
critical risks”, de envolver “todos os atores governamentais nos níveis nacional e
subnacional, para coordenar uma série de stakeholders na formulação de políticas inclusivas’
na governança de riscos críticos” (OECD, 2017b, p. 208).

m. Principais resultados do governo
O primeiro ponto abordado é a confiança dos cidadãos no governo, resultante de uma
diversidade de fatores individuais, coletivos e organizacionais. Essa confiança, nos países da
OCDE, varia muito na série temporal. A maior diferença na confiança nos governos foi
sentida após a crise econômica de 2008. Para a OCDE, a percepção dos cidadãos no governo
é relacionada, diretamente, com a percepção da integridade moral nele.
Em seguida, a OCDE trata da distribuição de renda nos países da OCDE, que tem se
tornado cada vez mais desigual. A redistribuição de renda, realizada através de programas de
transferência, melhoria do bem estar social e de fortalecimento da economia, tem sido aliada
importante na redução das taxas de pobreza, impactando positivamente os diferentes
indicadores sociais.
São abordados também nesta seção: o fortalecimento do Estado de Direito, em que os
países da OCDE estão trabalhando para que as leis e as regras se apliquem adequadamente e
equitativamente aos cidadãos e ao governo; a melhoria da eficiência do setor público,
trazendo como exemplo a melhoria da saúde na prestação da atenção básica para a redução
de gastos em serviços de média e alta complexidade; e a melhoria da eficiência nos custos
do setor público, citando novamente a questão da saúde, em que os gastos públicos em saúde
são relacionados com a expectativa de vida dos cidadãos.
A confiança no governo permanece abaixo dos níveis anteriores à crise econômica de
2008. Em média, 42% dos cidadãos dos países da OCDE relataram ter confiança em seu
governo nacional em 2016, em comparação com 45% antes de 2007. É necessário mais para
restaurar a confiança no governo e garantir o acesso aos serviços.

n. Servindo cidadãos
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A última seção do documento é iniciada com a apresentação de um placar para
analisar como os países da OCDE estão promovendo acesso, responsividade e qualidade dos
serviços para os cidadãos.
Em termos de acesso, são contabilizadas três variáveis: acessibilidade (affordability);
proximidade geográfica e acesso à informação. Em responsividade (ou capacidade de
resposta), são contabilizados cortesia e tratamento; conjunto de serviços para atender
necessidades especiais; e oportunidade (timeliness). Por fim, para medir a qualidade, são
contabilizados a efetividade da entrega de serviços e resultados; consistência na entrega de
serviços e resultados; e segurança (security/safety).
Existem desigualdades persistentes no acesso, capacidade de resposta e qualidade dos
serviços por grupos populacionais. Em todos os países membros da OCDE, as necessidades
de cuidado médico atendidas eram menos nos grupos de pessoas de baixa renda do que de
renda mais altas. Essa disparidade também é sentida na educação, pois os alunos em
desvantagem socioeconômica têm quase três vezes mais probabilidade do que os alunos
favorecidos de não atingir o nível básico de proficiência em ciências.
Os governos também devem prevenir o surgimento de novas formas de exclusão
eletrônica. Embora uma parcela crescente da população use canais digitais para interagir com
o governo, existem lacunas persistentes no nível de aceitação por nível de educação, área de
residência e idade.

1.5.2 Explorando conceitos e características de governança no documento
O Government at a Glance 2017 foi o primeiro documento que apresentou uma
definição clara de governança. No Dicionário de termos ao fim do documento, se conceitua
governança como “o exercício da autoridade política, econômica e administrativa2"
(OECD, 2017b, p. 275, grifo nosso).
Governança, assim, é entendida em um aspecto geral, que consegue englobar todas
as características que os vários usos e sentidos são atribuídos à governança. Assim, não há
conflito entre os diferentes significados de governança apresentados em todos os documentos
analisados. Essa explicação é suficiente para enquadrar governança pública, corporativa,

2

No original: “the exercise of political, economic and administrative authority”.
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regulatória e todos os outros adjetivos que governança pode assumir nos diferentes cenários
em que é utilizada.
Ao longo do texto, o termo governança aparece em múltiplas oportunidades, somando
180 usos da palavra. Aqui são abordados tipos de governança adjetivados, como governança
regulatória, e governança de riscos críticos.
Apresenta, pela primeira vez, a Diretoria de Governança Pública e Desenvolvimento
territorial (GOV), cujo programa de trabalho
visa ajudar os governos em todos os níveis a projetar e implementar
políticas inovadoras e baseadas em evidências para fortalecer a governança
pública, responder de forma eficaz aos diversos e disruptivos desafios
econômicos, sociais e ambientais e entregar resultados aos governos
compromissos com os cidadãos (OECD, 2017b, p. 3).

A grande preocupação apresentada no documento é a implementação da Agenda
2030, os ODSs, por parte dos governos nacionais. Governança seria, então, uma forma de se
alcançar as metas previstas pelos ODSs. Também se nota a atribuição de questões de gestão
como atributos de governança pública, como a representatividade de gênero no setor público.
No início do documento, o texto de Geert Bouckaert “Government at a Glance: a
Lighthouse for our Public Services” aparecem aspectos sobre o uso de evidências na
formulação de políticas pública e na tomada de decisões. O professor ressalta o valor de se
ter informações válidas e confiáveis, que no âmbito dos governos nacionais deveriam se
concentrar nas instituições supremas de auditoria (Supreme Audit Institutions – SAIs) e pelos
escritórios nacionais de estatística. Internacionalmente, a OCDE é uma instituição de
produção de dados de confiança, auxiliando governos a desenhar e redesenhar políticas
públicas.
A introdução de um autor no documento trouxe uma perspectiva mais crítica neste
documento, transgredindo o formato de apresentação de dados estáticos e guias de
recomendações, como na maioria dos documentos produzidos pela OCDE analisados neste
relatório.
Mais do que qualquer outra iniciativa, o Government at a Glance tem sido
capaz de mostrar a complexidade da gestão pública. Essa complexidade
administrativa, gerencial e de governança fica clara por meio de indicadores
sobre o número de funções fundamentais que constituem uma
administração (BOUCKAERT, 2017b, p. 12).
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O texto de Bouckaert coaduna com uma colocação presente nos achados anteriores,
de aproximação de governança e gestão e da importância de uma construção de um sistema
de governança não verticalizado, como uma construção em rede (horizontal) que trabalha em
coordenação, integração e articulação com os diferentes atores envolvidos na gestão e na
política pública.
Uma terceira mudança está relacionada à visão do papel do Estado – o setor
público – na sociedade. Existem duas visões concorrentes deste papel. Por
um lado, existe o estado minimalista com baixos impostos e restrita
prestação de serviços; de outro lado, há um conceito de Estado mais
flexível, onde o setor público pode ter papel e tamanhos variáveis. A
suposição implícita em Government at a Glance parece ser que o tamanho
não importa, em última análise, se o setor público tem um bom desempenho
e reflete as expectativas da sociedade sobre seu papel. Quando um setor
público é considerado um investimento ao invés de um custo, e sendo parte
da solução ao invés do problema, existe a responsabilidade de fazer o setor
público funcionar adequadamente como um ator significativo na economia.
A horizontalidade da governança pública para a implementação dos 17
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) é um argumento
adicional para colocar ‘Government at a Glance’ ainda mais no centro da
nossa atenção, como um ‘farol’ para os nossos serviços públicos
(BOUCKAERT, 2017b, p. 15).

Um aspecto marcante do texto é a presunção da existência de sistemas de governança
nos governos. “Government at a Glance 2017 fornece evidências para essas reformas de
governança pública” (OECD, 2017b, p. 17). Assim fica nítida que se trata de reformas, e não
de implementação de um sistema de governança.
Sobre democracia, “os países com direitos fundamentais bem desenvolvidos também
têm sistemas em que os poderes governamentais não são ilimitados” (BOUCKAERT, 2017b,
p. 13). Isso melhora a existência do Estado de Direito, apontando para a melhoria da
governança.

1.6 Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle
O documento Health at a Glance: Europe 2018 – State of Health in the EU Cycle é
uma produção conjunta entre a Comissão Europeia e a OCDE, e apresenta uma análise
comparativa entre os sistemas de saúde dos 28 países membros da União Europeia, 5 países
candidatos e de 3 países da EFTA (Associação Europeia de Comércio Livre).
O documento é estruturado em duas partes. Na primeira parte, são apresentados os
capítulos temáticos em saúde pública e problemas de saúde:
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1.

Promovendo saúde mental na Europa: por que e como?

2.

Estratégias para reduzir gastos desnecessários: virando as lentes para hospitais

e produtos farmacêuticos
Na segunda parte, é apresentada uma visão geral dos indicadores de saúde:
3.

Estado de saúde

4.

Fatores de risco

5.

Gasto e financiamento em saúde

6.

Eficácia: qualidade do atendimento e experiência do paciente

7.

Acessibilidade: acessibilidade financeira, disponibilidade e uso dos serviços

8.

Resiliência: inovação, eficiência e sustentabilidade fiscal

1.6.1 A relação entre problemas de governança e recomendações da OCDE
A primeira preocupação que é expressa no documento é sobre o estado de saúde
mental da população europeia, cujos problemas afetam mais de 84 milhões de cidadãos da
região, gerando um gasto maior que 4% do PIB.
A segunda preocupação levantada no documento é com os gastos desnecessários para
tornar os sistemas de saúde mais eficazes e mais resilientes. Traz um dado de que até um
quinto dos gastos com saúde são desperdiçados e deveriam ser realocados. Isso se refere a
exames ou tratamentos para pacientes que foram prescritos e não eram necessários, por
exemplo. “A redução de gastos desnecessários não apenas contribui para a resiliência do
sistema de saúde, mas ajuda a alcançar e manter o acesso universal a cuidados eficazes”
(OCDE/EU, 2018, p. 11/12). Nos hospitais, esse gasto desnecessário causa mais internações
que poderiam ter sido evitadas em atendimento com a comunidade.
a. Promovendo saúde mental na Europa: por que e como?
A manutenção de uma boa saúde mental é necessária para o bem-estar do indivíduo,
assim para as condições mínimas de funcionalidade e produtividade. Na União Europeia,
uma a cada seis pessoas relatou um problema mental em 2016, afetando o desempenho
escolar e laboral. Em 2015, 84 mil pessoas morreram por conta de problemas de saúde mental
e suicídio na UE. Foram gastos, em 2015, mais de 600 bilhões de euros nos países da UE
para lidar com saúde, seguridade social e efeitos diversos da falta de saúde mental dos
cidadãos, principalmente no mercado de trabalho.
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Cuidar da saúde mental da população, assim, impactaria positivamente nas esferas
econômica, social e individual.
b. Estratégias para reduzir gastos desnecessários: virando as lentes para hospitais e
produtos farmacêuticos
Como apresentado, até 1/5 dos gastos em saúde são um desperdício (individuais e
públicos), e poderiam ser realocados para outras áreas sem prejuízo da qualidade de entrega
dos serviços de saúde. Quase 10% do PIB europeu é destinado à saúde. Assim, essa redução
é crucial, e é focada, no relatório, em dois pontos: hospitais e produtos farmacêuticos.
No caso de hospitais, os gastos poderiam ser reduzidos através da melhoria dos
serviços comunitários, o que reduziria o número de internações. Além, uma investigação de
tratamentos, exames e demora em liberação de alta de pacientes também ajudariam na
redução dos custos.
A minimização do valor derivado dos gastos com produtos farmacêuticos é
fundamental para a sustentabilidade dos sistemas de saúde. Essa redução pode ser feita
através de melhores negociações contratuais, uso de medicamentos genéricos ou
biossimilares, por exemplo. “O progresso na redução de gastos desnecessários pode ser visto
não apenas como um barômetro da melhoria da qualidade; mas também como um imperativo
ético e financeiro na busca de sistemas de saúde mais resilientes e equitativos” (OCDE/EU,
2018, p. 72).
c. Estado de saúde
A média de expectativa de vida nos países da EU chega a 81 anos. Entretanto, a taxa
de redução de mortes por problemas circulatórios desacelerou. Ainda há uma desigualdade
na expectativa de vida em relação a gênero e classe social.
d. Fatores de risco
No capítulo, são apresentados os fatores de risco que podem ser mudados para a saúde
de crianças e adultos, como tabagismo (1/5 da população da UE fuma diariamente), consumo
de álcool (2/5 dos jovens entre 20 e 29 anos relatam consumo excessivo de álcool) e
obesidade (12% das pessoas com maior escolaridade são obesas, enquanto que a taxa chega
a 20% nas pessoas com menor escolaridade).
Inclui, também, uma análise referente a fatores ambientais, como poluição do ar e
condições climáticas extremas: estima-se que quase 240.000 pessoas morreram em 2016 por
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contas da poluição do ar, e as ondas fortes de calor ou frio acometem principalmente a
população mais idosa, chegando a causar óbitos na casa de muitos milhares.
e. Gasto e financiamento em saúde
Os gastos com saúde não sofreram grandes alterações entre 2016 e 2018 nos países
analisados: França e Alemanha são os que mais gastam (mais de 11%), enquanto a Romênia
é a que menos gasta (menos de 6%). Os pagamentos de tratamentos e produtos farmacêuticos
representam grande parcela dos gastos.
Em relação ao financiamento dos cuidados de saúde, os esquemas
obrigatórios, financiados pelo governo ou por meio de seguros de saúde
públicos ou privados obrigatórios, eram o método dominante de
financiamento, respondendo por mais de três quartos dos gastos gerais em
saúde (OCDE/EU, 2018, p. 131).

Neste capítulo, são disponibilizados dois gráficos que podem contribuir para o projeto
de pesquisa que se vem desenvolvendo em gestão e governança em saúde. Quando a questão
dos gastos é debatida, há uma questão evidenciada no debate, sobre o tipo de financiamento,
público ou privado. O Sistema Único de Saúde brasileiro é público, e fornece integralidade
nos serviços, fator assegurado como princípio do SUS. O que se depreende do documento é
a desigualdade que a falta de um serviço de saúde gratuito e acessível pode gerar.
O gráfico abaixo retirado do relatório apresenta qual o total gasto em saúde por tipo
de financiamento em 2016 ou no ano seguinte.
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Gráfico 1 – Total gasto em saúde por tipo de financiamento

Fonte: OECD/EU 2018, p. 143.

São tipos de financiamento encontrados os esquemas governamentais (goverment
schemes); seguro (plano) de saúde voluntário (voluntary health insurance); seguro de saúde
obrigatório (compulsory health insurance); do próprio bolso (out-of-pocket); e outros não
especificados (others). A coluna “EU28” representa a média encontrada nos 28 países
membros da União Europeia.
Complementarmente, este segundo gráfico apresenta financiamento público como
parcela dos gastos em saúde, por tipo de financiamento, em 2016 ou no ano seguinte.
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Gráfico 2 – Financiamento público como parcela dos gastos em saúde, por tipo de
financiamento

Fonte: OECD/EU 2018, p. 143.

Os tipos de financiamento que aqui podem ser encontrados são referentes a
transferências governamentais e contribuições sociais.
f. Eficácia: qualidade do atendimento e experiência do paciente
Neste capítulo, são abordadas as causas de morte que poderiam ser evitadas, traçando
um panorama da eficácia da saúde pública e dos sistemas de saúde. Contabiliza que, em 2015,
mais de 1,2 milhão de pessoas na UE morreram prematuramente por motivos que poderiam
ter sido evitados por meio de políticas de saúde pública ou cuidados de saúde mais eficazes.
Aborda o ressurgimento de doenças infecciosas causadas por falta de vacinação na Europa.
Em contrapartida, os cuidados intensivos nos hospitais melhoraram nas últimas décadas,
reduzindo a taxa de mortalidade nas após internações.
Os cuidados de saúde devem ser prestados colocando os pacientes no
centro. Embora os dados sobre a experiência relatada pelo paciente
permaneçam limitados, os dados disponíveis indicam que os pacientes
geralmente relatam experiências positivas de seus contatos com médicos
(OCDE/EU, 2018, p. 145).
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g. Acessibilidade: acessibilidade financeira, disponibilidade e uso dos serviços
Um bom indicador de acessibilidade é saber, por parte da população, se as
necessidades de cuidados de saúde foram atendidas. Na maioria dos países da UE, essa
parcela é baixa, porém maior nas comunidades de baixa renda.
A acessibilidade é um dos principais objetivos de qualquer sistema de
saúde. Se o acesso aos cuidados for limitado para alguns grupos
populacionais ou para a população em geral, o resultado pode ser resultados
[outcomes] de saúde mais precários e maiores desigualdades em saúde. O
acesso aos cuidados de saúde pode ser acessível, a distância até a unidade
de saúde mais próxima pode ser muito grande ou o tempo de espera pelo
tratamento muito longo (OCDE/EU, 2018, p. 169).

Quando o pagamento dos serviços de saúde vem do próprio bolso – ou seja, o sistema
de saúde não é público –, acessibilidade diminui. Isso reflete na desigualdade também entre
famílias, por conta da acessibilidade financeira.18% dos gastos com saúde, em média, são
pagos pelo indivíduo, com grandes variações deste índice de um país para outro. Como a
saúde fica deficitária nos países com custos mais altos arcados pelo cidadão, a maioria dos
países europeus já conta com cobertura universal para serviços básicos de saúde.
O relatório ainda aponta uma deficiência no número de profissionais da saúde,
principalmente nas áreas rurais e mais remotas. Além, o tempo de espera para cirurgias
eletivas é entendida como uma questão política, que repercute no grau de satisfação do
paciente.
Assim, a acessibilidade para os cuidados em saúde deve ser financeira, espacial e
temporal.
h. Resiliência: inovação, eficiência e sustentabilidade fiscal
A resiliência dos sistemas de saúde é entendida como a capacidade que estes possuem
de se adaptarem da forma mais eficiente às mudanças nos ambientes econômicos,
tecnológicos e demográficos. A inserção da tecnologia nos sistemas de saúde é vista de forma
muito positiva para torná-los mais eficientes e melhorar a oferta dos serviços de saúde, além
de gerar mais transparência para os cidadãos.
O processo de envelhecimento da população também querer cuidados específicos,
aumentando os cuidados de saúde de longo prazo. Isso é um dos indicativos das necessidades
de se pensar em formas inovadoras de melhorar a saúde mais eficiente.
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1.6.2 Explorando conceitos e características de governança no documento
O relatório foca nas questões de saúde que mais importam para a população europeia,
dando um panorama geral dos países analisados. Apesar de tratar sobre aspectos de gastos
públicos e melhoria na entrega de serviços de saúde – públicos e privados –, nada se fala
sobre gestão e governança. Aliás, ao contrário dos outros documentos da OCDE aqui
analisados, o termo aparece somente duas vezes.
Na primeira aparição do termo governança no relatório, o termo é referido a um dos
aspectos prioritários para uma ação sobre saúde mental e bem estar na União Europeia de um
documento anterior da OCDE e da União Europeia. The EU-Compass for Action on Mental
Health and Wellbeing coloca que “desenvolver abordagens integradas de governança”
(OCDE/EU, 2018, p. 33) é uma das prioridades da área de saúde para 2018. Na segunda vez,
o termo aparece relacionado a motivo de parcela dos gastos na saúde, elucidando que se gasta
para se manter uma estrutura administrativa e de governança3.
Sobre gestão pública, não se usa a expressão gestão pública (public management)
nem administração pública (public administration). O termo público é sempre relacionado
com financiamento ou saúde pública.
Por conta destes fatores, não foi possível estabelecer um comparativo entre o estudo
bibliométrico, especialmente com o levantamento sobre governança em sistemas de saúde.
Apesar da falta de conceituação e discussão sobre governança no documento, foram
encontradas algumas questões que são recorrentes nos documentos da OCDE sobre a
temática.
A principal questão é o uso de tecnologias para se aumentar a eficácia no
fornecimento dos serviços de saúde e como forma de melhor integrar os sistemas. O processo
de digitalização da administração pública e dos serviços, a instituição de uma plataforma egovernment, assim como o idealizado governo open data, são ressaltados novamente no
documento.
Em segundo plano, é destacado o papel do cidadão – aqui visto como paciente – no
centro da política pública de saúde, como sendo um ator fundamental para a sua formulação.
Isso pode ser traduzido para a realidade do sistema de saúde brasileiro como a participação
social e o processo de escuta ativa que deve existir entre o formulador de políticas públicas,
o tomador de decisões e o cidadão.

3

“The remaining 7% was spent on the collective services, such as preventions and public health as well as
the governance and administration of health care systems” (OECD/EU, 2018, p. 136).
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Por fim, é evidenciada a questão da eficiência dos governos e dos prestadores de
serviços públicos. O debate sobre desperdício de dinheiro público e realocação de recursos é
intimamente ligada a este quesito.

1.7 OECD Regional Outlook: Leveraging Megatrends for Cities and Rural Areas
O documento OECD Regional Outlook: Leveraging Megatrends for Cities and Rural
Areas,de 2019, traz um panorama regional, destacando as megatendências para cidades e
áreas rurais como forma de aprofundar o debate sobre desigualdades regionais. Foi lançado
junto com o 20º aniversário do Comitê de Políticas de Desenvolvimento Regional da OCDE,
defensor das “políticas locais para garantir que todas as regiões usem todo o seu potencial
econômico e reduzam as desigualdades regionais” (OECD, 2019a, p. 3).
A organização do documento é feita em três partes, subdivididas em capítulos. A
terceira parte traz um perfil dos países, e só pode ser acessada online. As duas primeiras
partes são os textos que compõem o documento. Na primeira parte, são apresentadas e
discutidas as políticas regionais para lidar com megatendências globais, e é dividida em 5
capítulos:
a) Repensando as políticas de desenvolvimento regional
b) Adaptando a política de desenvolvimento regional às megatendências futuras
c) A política regional está enfrentando tecnologias disruptivas
d) Preparando regiões para transformações demográficas e ambientais
e) Governança multinível inovadora para enfrentar desafios futuros.
A segunda parte é composta por um fórum de política, tomadores de decisões, experts
e estudiosos lançam suas visões sobre temas de caráter regional que precisam estar de acordo
com as tendências globais. Encontra-se dividida em quatro capítulos:
f) Abordagem das megatendências globais através da Política de Coesão da União
Europeia
g) Cidades “o vencedor leva tudo” (winner-take-all)
h) “É tarde demais para o pessimismo”
i) O triunfo da urbanidade e da justiça espacial
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1.7.1 A relação entre problemas de governança e recomendações da OCDE
a. Repensando as políticas de desenvolvimento regional
Neste primeiro momento, aborda que as políticas econômicas estruturais não
consideram

devidamente

as

peculiaridades

regionais,

motivo

que

ensejam

a

complementariedade de políticas locais (place-based policies)4.
A política econômica uniforme nacional e as desigualdades econômicas regionais
explicam “como surgem lacunas de produtividade entre as regiões e mostra como políticas
uniformes em nível nacional podem ter efeitos diferentes entre as regiões” (OECD, 2019a,
p. 21).
Elas [políticas locais] visam territórios específicos e fornecem as
ferramentas que as políticas estruturais tradicionais muitas vezes carecem
para lidar com os fatores específicos da região que causam a estagnação
econômica e social. Eles também garantem que uma ampla gama de
políticas setoriais, de transporte e educação a inovação e saúde, sejam
coordenadas entre si e atendam às necessidades específicas de diferentes
regiões de um país – de áreas remotas às grandes cidades (OECD, 2019a,
p. 3).

O desenvolvimento regional, para a OCDE, é um fenômeno multifacetado, e que deve
ser tratado multi-instrumentalmente, gerando políticas transversais e intersetoriais. Defende
que as políticas devem ser tanto voltadas para o local, para o território (place-based) quanto
voltadas para as pessoas (people-based). A promoção do bem estar regional (espaço) faz com
que o cidadão (pessoa) esteja no centro do processo de formulação de políticas públicas.
Há uma grande preocupação no documento em ressaltar que as políticas estruturais
únicas beneficiam as regiões de maneiras diferentes, podendo vir a prejudicar certas regiões.
Isso pode ser visto no documento através da diferenciação entre place-blind e place-neutral
e pelo uso da expressão tamanho único – “one-size-fits-all nature of structural policies”
(OECD, 2019a, p. 27). Isso quer dizer que, apesar do caráter uniforme que uma política
estrutural pode adotar, ela não vai necessariamente funcionar para todas as regiões, nem que
necessariamente ela tenha sido elaborada sem pensar numa localidade específica.
Existe uma diferença entre os desempenhos econômicos das regiões, e as regiões que
estão se destacando economicamente possuem melhor opinião pública sobre o governo e os
governantes que as regiões que não. Entretanto, o fator econômico não é o único que forma

4

The fact that most structural policies are place-blind does not imply that they are also place-neutral
(OECD, 2019a, p. 26).
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o descontentamento público, geograficamente. “A geografia do descontentamento é um
sintoma de uma falha política pública básica. Somente se os formuladores de políticas
abordarem essa questão fundamental, eles serão capazes de lidar com a causa por trás da
geografia do descontentamento” (OECD, 2019a, p. 44).
b. Adaptando a política de desenvolvimento regional às megatendências futuras
O foco do documento é trazer as tendências globais, principalmente relacionadas a
tecnologias, demografia e meio ambiente, para aprimorar no futuro as políticas locais,
gerando serviços baseados em conhecimento (knowlodge-based services). O relatório seria
diferenciado por trazer a dimensão regional para essas megatendências globais, justamente
por se entender a desigualdade regional e a assimetria, tanto entre regiões como entre áreas
urbanas e rurais. “Com as políticas certas, as megatendências globais oferecerão enormes
oportunidades para reviver o crescimento da produtividade, reduzir as desigualdades,
melhorar a qualidade de vida e aumentar a sustentabilidade” (OECD, 2019a, p. 3). O
documento destaca a importância de se agir rápido segundo estas tendências ao formular as
novas políticas regionais, para evitar um futuro conturbado.
Na promoção das políticas locais, ressalta a importância dessas para melhorar a
opinião pública, pois incorpora nas políticas públicas aspectos culturais e tradicionais da
região. Para a OCDE,
as políticas locais terão de antecipar e abordar os impactos específicos na
região de três tipos de megatendências globais:
1. Digitalização, automação e outras mudanças tecnológicas
2. Mudanças demográficas, incluindo urbanização, envelhecimento e
migração
3. Mudanças climáticas e escassez de recursos.
Essas megatendências não afetarão os países de maneira uniforme, mas
diferem de região para região. Respostas políticas adequadas precisam
abordar essa diversidade, por exemplo, direcionando novos investimentos
e ajustando os sistemas de governança multinível para torná-los mais
responsivos às condições regionais (OECD, 2019a, p. 15).

As novas tecnologias irão mudar não somente o dia a dia das pessoas, mas também
aspectos econômicos das regiões. Isso pode se dar pelo aumento da produtividade e da
qualidade de vida, por exemplo. Entretanto, para essas mudanças, deverão ocorrer
conjuntamente uma série de outras políticas, como regulação.
Sobre as mudanças demográficas, essas decorrem do aumento da expectativa de vida,
que causa o envelhecimento da população e a necessidade de políticas específicas, e do
movimento migratório, fruto das políticas de incentivo a migrantes nessas regiões.
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No quesito ambiental, as mudanças climáticas e a proteção do meio ambiente são
entendidas como questões que devem ser resolvidas agora, por sua importância e para não
elevar o custo de resolvê-las no futuro. A questão ambiental deve ser um esforço coletivo, de
todos os níveis de governo.
É importante ressaltar que os efeitos dessas três megatendências serão sentidos nas
áreas urbanas e nas áreas rurais de maneira diferentes. Na visão da OCDE, os centros urbanos
irão se beneficiar melhor com as novas tendências.
c. A política regional está enfrentando tecnologias disruptivas
A automação e outras tecnologias disruptivas irão remodelar economias e sociedades
em todas as regiões. Haverá aumento da produtividade e, consequentemente, o padrão de
vida em diferentes esferas. Como consequência, existirá a realocação de empregos, por conta
daqueles com alto risco de automação, gerando novos perfis de trabalho. Esse impacto nos
empregos será mais sentido nas áreas rurais, mas a tecnologia terá efeitos na produção.
As mudanças tecnológicas terão grande efeito nos grandes centros urbanos, porém
podem gerar um maior abismo entre profissionais altamente qualificados e profissionais
pouco qualificados. Deve-se tomar cuidado para não aumentar desproporcionalmente o custo
de vida. Isso acabaria afetando mais os mais pobres, principalmente na acessibilidade
econômica da habitação.
“A análise de big data, a internet das coisas, tecnologia cívica, realidade virtual e
outras tecnologias podem ser usadas para construir cidades inteligentes, transformar a
prestação de serviços públicos e facilitar a participação dos cidadãos em nível local” (OECD,
2019a, p. 16), cabendo interferência dos governos locais para garantir aos cidadãos o direito
de privacidade e de não exclusão dos grupos mais marginalizados.
Segundo a OCDE, o aumento da utilização de inteligências artificiais facilita a
implementação de cidades inteligentes (smart cities) e na melhoria da entrega de serviços
públicos, tornando-os mais eficientes, transparentes, sustentáveis e responsivos. Entretanto,
este avanço digital e tecnológico deve ser acompanhado por uma série de políticas e de
instrumentos legais, principalmente regulatórios, que consigam acompanhar o seu
surgimento e a sua difusão social.
Nem todas as cidades têm capacidade humana, tecnológica e de governança
(dentro dos governos locais) para se adaptar a novos modelos de negócios
em ambientes impulsionados pela tecnologia. Em muitos casos, os
governos municipais carecem de capacidade humana e infraestrutura
necessária para desenvolver e adotar iniciativas abrangentes de cidades
inteligentes, em particular ao tentar incorporar abordagens integradas de
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sistemas para serviços urbanos dentro das administrações municipais que
muitas vezes são fortemente divididas por área política (Kleinman, 2016
[95]). Por exemplo, muitos governos locais não têm a capacidade e as
habilidades necessárias para coletar, armazenar e analisar dados devido à
profundidade e escala necessárias, nem a infraestrutura e o poder de
computação necessários para armazenar e processar os dados. Construir
capacidade interna com cientistas de dados não é fácil para muitas cidade,s
visto que habilidades semelhantes são de grande valor também no setor
privado. Com relação à infraestrutura e capacidade de computação, muitas
cidades não terão os meios financeiros ou know-how para construir e manter
servidores locais (OECD, 2019a, p. 94).

d. Preparando regiões para transformações demográficas e ambientais
A demografia regional mudará devido ao envelhecimento, urbanização e migração.
Apesar da urbanização ser um fenômeno mundial e em expansão, principalmente nos país de
renda média e baixa, algumas cidades e regiões estão encolhendo. Nessas regiões, a
contribuição tributária será menor e haverá mais dificuldade na prestação de serviços
públicos, efeito que pode ser contornado com o uso de novas tecnologias.
Para combater os efeitos do envelhecimento da população de algumas regiões, poderá
haver migração, geralmente realizada pelos mais jovens. Deverá haver, então, políticas de
incentivo que foquem nos perfis dos migrantes, de acordo com as regiões de maior fluxo
migratório, num processo de integração entre o poder público, empresas e ONGs.
O documento trata de três efeitos distintos dos movimentos migratórios: a
movimentação das áreas rurais para os grandes centros urbanos; os impactos regionais e
locais da migração internacional nos países da OCDE; e o turismo global, que tem sido um
fator cada vez mais importante em algumas regiões e algumas economias.
As mudanças demográficas terão efeitos assimétricos nas finanças públicas
subnacionais dentro dos países. Afetará as áreas rurais remotas de forma
particularmente negativa, tanto no lado dos gastos como nas receitas.
Desenvolvimentos demográficos e outras megatendências, como a
digitalização, também podem alterar fundamentalmente as bases tributárias
das regiões por meio de mudanças nos mercados de trabalho e na renda das
empresas, bem como mudanças nos valores dos terrenos e preços de
habitação. Os mecanismos subnacionais de tributação e equalização
precisarão ser ajustados em conformidade (OECD, 2019a, p. 16).

Novamente, na questão ambiental, a OCDE fala da aposta de ação imediata e
ambiciosa para resolver a mudança climática. Esta vai afetar consideravelmente a vida da
população e o crescimento econômico.
Os governos subnacionais são atores importantes no combate às mudanças climáticas.
Para a OCDE, os governos locais possuem local de destaque no combate às mudanças
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climáticas, representando 64% do orçamento das políticas sobre o clima. Os governos
nacionais devem atuar conjuntamente com os governos subnacionais, fornecendo
instrumentos auxiliares e parte jurídico e financeiro, implementando políticas ambientais
ambiciosas, quando os governos subnacionais apresentarem falta de capacidade e de
orçamento para lidar com a questão.
e. Governança multinível inovadora para enfrentar desafios futuros.
Para a OCDE, é preciso fortalecimento e melhor flexibilidade nos sistemas de
governança multinível para resolver a questão das disparidades regionais e da desigualdade
entre cidades. Em muitos países membros da organização, houve um processo de
descentralização assimétrica, e a continuidade da tendência “pode ajudar a adaptar a
governança às diferenças nas condições e capacidades regionais, metropolitanas e locais”
(OECD, 2019a, p. 17).
O investimento total para lidar com os desafios supracitados – adequação a novas
tecnologias, mudanças climáticas, mudanças demográficas e de envelhecimento –
corresponde a menos da metade do que deveria ser. Deste investimento, mais da metade é
proveniente dos governos subnacionais, nos países da OCDE. Para a organização, (OECD,
2019a, p. 17), “para maximizar a capacidade fiscal de investimento, os governos
subnacionais também devem buscar financiamento privado externo onde esta opção for
apropriada”.
Os sistemas de governança multinível devem ser adaptados para atender às demandas
futuras.
A qualidade dos arranjos de governança tem um impacto crítico na eficácia
dos gastos e nos resultados dos investimentos. Uma governança que facilite
a coordenação e a integração de políticas setoriais é essencial para políticas
regionais eficazes em geral. Os arranjos de governança apropriados devem
garantir, por exemplo, que as políticas sejam elaboradas e implementadas
na escala certa e que os atores públicos, a comunidade empresarial e a
sociedade civil estejam envolvidos. Pode ser necessário repensar os
arranjos de governança para garantir que as regiões estejam preparadas para
aproveitar ao máximo as megatendências atuais. Três áreas geraram novas
percepções e oportunidades significativas na governança das políticas de
desenvolvimento regional: abordagens comportamentais, digitalização e
governança experimental (OECD, 2019a, p. 168).

A utilização das abordagens comportamentais (behavioural approaches) ajudariam a
melhorar as políticas públicas, ao entender melhor o comportamento daqueles atores
responsáveis pelo desenho, formulação e implementação das políticas. “De maneira mais
geral, os insights comportamentais podem ajudar a alinhar os incentivos fornecidos dentro e
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fora da administração pública de forma mais próxima aos objetivos da política” (OECD,
2019a, p. 169).
A digitalização traz o uso da tecnologia e da transformação dos processos analógicos
em digitais para melhorar e tornar mais eficientes os serviços públicos, além de aumentar o
engajamento cidadão. Esse processo de digitalização não se dá de maneira uniforme,
variando de local para local. Inclusive, o uso de tecnologias se fortalece na esfera local mais
que na regional e na nacional. Deve se haver muito cuidado com o processo de digitalização
dos serviços públicos, com políticas que impulsionem àqueles que não possuem acesso, para
evitar que haja uma onda de exclusão digital.
O documento traz vários relatos de sucesso do uso de GIS (Geographic Information
Systems – Serviços de Informação Geográfica) para o planejamento de políticas espaciais,
principalmente planejamento urbano. “A necessidade crescente de compartilhamento, análise
e proteção de dados nos serviços públicos desafiará os silos verticais nas administrações
públicas e exigirá mais cooperação entre as jurisdições e níveis de governo” (OECD, 2019a,
p. 171). Os governos devem pensar em formas de coordenar e partilhar estratégias para
melhoria dos sistemas, incluindo a possibilidade de compartilhamento de dados e políticas
opendata. Essa inovação encontra obstáculos nos governos subnacionais por não ser pauta
prioritária e orçamentária.
Por fim, sugere uma governança experimental, baseada no processo de se “aprender
fazendo” (learning-by-doing), através de tentativa e erro ao se desenhar políticas públicas,
auxiliando a se encontrar a melhor política que se adapte àquela realidade ou necessidade
local. Esse processo pode ser incorporado juntamente com a descentralização assimétrica.
É preciso se preparar para o futuro, incorporando essas novas tendências, utilizando
diferentes instrumentos para a implementação das políticas regionais. Neste sentido, é
necessário se utilizar das diferentes ferramentas à disposição para se prever cenários futuros
prováveis e incertos, visualizados a partir de exercícios de previsão flexíveis.
Ao abordar a governança multinível, o relatório destaca a defesa que a OCDE faz da
descentralização desde a década de 1970 e os diferentes arranjos de cooperação que existem
na esfera intermunicipal (de propósito único ou múltiplo, acordos ou contratos, ou com
integração mais forte, através de entidade supra-municipal). Sobre os comitês de governança
metropolitana, a OCDE aponta a necessidade desta forma de cooperação e coordenação para
diminuir os problemas causados pela fragmentação.
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No relatório, é apontado que a descentralização não tem sido só se dado na
governança metropolitana, mas tem ocorrido a descentralização de responsabilidades em um
nível intermediário – segundo nível – de escala regional.
Em relação aos governos locais, as regiões têm mais recursos para
implementar estratégias de desenvolvimento regional eficazes e capacidade
para promover a coordenação intra-regional e implementar um
planejamento territorial mais integrado. Eles podem direcional melhor as
vantagens comparativas regionais por meio do acesso ao conhecimento
local, em comparação com o governo nacional ou com governos locais
fragmentados (OECD, 2019a, p. 176).

Assim, para que a governança se adeque melhor aos locais, ocorrem arranjos de
governança assimétricos. O relatório aponta de em 2010, quase dois terços os países
implementaram arranjos assimétricos de alguma forma.
Continua, apontando a necessidade de se coordenar políticas rurais para a promoção
do desenvolvimento nessas regiões, entendendo as políticas como transversais e
intersetoriais.
Sobre financiamento e sistema fiscal, o relatório aponta como essencial melhorar a
governança do investimento público, atribuindo, em grande parte, o sucesso das políticas de
desenvolvimento regional para como os governos administram o investimento. Coloca que
as limitações de capacidade dificultam a introdução de novas políticas, a adaptação das
antigas ou o financiamento de iniciativas que atendam as megatendências que surgem. “Ao
considerar a política de desenvolvimento regional, dadas as diferenças nos níveis de
capacidade entre as regiões, existe o risco de beneficiar principalmente as regiões onde os
governos têm capacidade de implementação suficiente” (OCDE, 2019a, p. 192).
O desenvolvimento de capacidades se faz através do processo de ‘aprender fazendo’,
com a interação incessantes dos diferentes níveis de governos em repetidas interações. Além,
uma estratégia de investimento público voltada para resultados pode agilizar a resposta aos
riscos e aos impactos das megatendências que surgem.
f. Abordagem das megatendências globais através da Política de Coesão da União
Europeia
O texto foi escrito por Corina Cretu, Comissária da UE para política regional. Aborda
que a Política de Coesão da União Europeia possui cinco objetivos futuros: mais inteligente;
mais verde e com baixo teor de carbono; mais conectada; uma Europa mais social; e uma
Europa mais perto de seus cidadãos. A política permitiu que regiões e cidades tivessem
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orçamento para investir em inovação, digitalização e eficiência, atendendo, também, às
megatendências globais para o futuro.
g. Cidades “o vencedor leva tudo” (winner-take-all)
O breve artigo foi escrito por Richard Florida, Professor da Universidade de Toronto
na School of Cities e na Rotman School of Management. O texto debate as mudanças
econômicas decorrentes da transformação da economia industrial em pós-industrial, que
desencadeou uma crescente desigualdade econômica e o surgimento de uma nova divisão de
classes, aumentando, também, a “desigualdade espacial e aumento de vencedores e
perdedores regionais, da qual a reação populista em todo mundo é uma consequência”
(FLORIDA, 2019a, p. 216). Em face disso, novas políticas terão que surgir para lidar com as
crescente e expressivas desigualdades espaciais criadas, “desenvolvendo o poder político,
econômico e fiscal às cidades e comunidades que podem lidar da melhor forma com os
problemas locais” (FLORIDA, 2019a, p. 216).
Essa divisão entre vencedores e perdedores geográficos se dá em razão de
produtividade, inovação e padrão de vida.
Cada vez mais, em todo o mundo, um pequeno grupo de cidades vencedoras
concentra uma parcela desproporcional do talento, conhecimento, inovação
e outros ativos econômicos do mundo, enquanto um grupo muito maior de
cidades menores e médias e áreas suburbanas e rurais ficam ainda mais para
trás, formando um grupo maior de perdedores (FLORIDA, 2019a, p. 216).

A desigualdade que se cria entre essas cidades e o restante é abismal, representando
concentração de investimentos e renda. Essa desigualdade também é sentida dentro desses
centros urbanos.
Para Florida (2019a), o poder local tende a ser menos ideológico e mais voltado para
a solução de problemas, por saberem que problemas devem ser solucionados.
h. “É tarde demais para o pessimismo”
O capítulo foi escrito por Anne Hidalgo, prefeita (presidente da Câmara Municipal)
da cidade de Paris. O Os desafios que são impostos no século XXI serão superados pelas
cidades, sugerindo uma atuação local ao invés de um direcionamento hierarquicamente
vertical.
O artigo é focado na questão ambiental, citando uma rede multilateral de atores,
governantes das cidades ao redor do mundo, baseado no compromisso de servir os seus
cidadãos. “Isso acontecerá por meio de administrações e instituições cada vez mais
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transparentes,

participativas

e

responsáveis.

Juntos,

lutamos

por

esse

‘novo

multilateralismo’, que combina progresso econômico, transição ecológica e justiça social’
(HIDALGO, 2019a, p. 227).
Para ela, a cooperação intergovernamental será feita por atores locais – atores
governamentais, do setor privado, cidadãos e sociedade civil organizada – em um processo
dinâmico de partilha e co-construção.
i. O triunfo da urbanidade e da justiça espacial
O autor do texto que encerra o relatório é Jacque Lévy, professor de geografia e
urbanismo da Escola politécnica federal de Lausanne e da Universidade de Reims. Foca no
processo de ascensão das cidades, das áreas urbanas, e nos novos problemas que as cidades
irão enfrentar.
Lévy explora que a desigualdade espacial faz com que os pobres das regiões ricas
sustentem os ricos das regiões pobres. Acredita que uma política nacionalmente coordenada
ajudaria a integrar uma solução, já que os governos locais das cidades não se focam nas áreas
rurais. Nos centros urbanos, é preciso integrar melhor os cidadãos para que não se sintam
esquecidos. “A justiça então se torna uma combinação de desenvolvimento social e
autodesenvolvimento” (LÉVY, 2019a, p. 239).
1.7.2 Explorando conceitos e características de governança no documento
O grande diferencial que se encontra neste documento é a presença dos quatro curtos
artigos componentes da segunda parte do relatório, que faz possível mesclar as proposições
da OCDE com gestores, especialistas e estudiosos. Neste sentido, as colocações dos cinco
atores são convergentes para um modelo adaptável para este mundo nove, etéreo e em
constante movimento e disputa.
Ao tratar dessas megatendências globais para o futuro, a OCDE trata das mudanças
que os sistemas de governança precisam sofrer. Essas tendências são problemas transversais
e multifacetados, exigindo políticas intersetoriais para a sua resolução. Entretanto,
governança não aparece claramente definida, como na maioria dos documentos.
O termo governança aparece no relatório por quase 150 vezes. Desta vez, em muitas
dessas ocasiões utilizou-se uma “governança adjetivada”, atribuindo algum valor ao termo:
governança multinível, governança experimental, governança inovativa, governança do
desenvolvimento regional e governança metropolitana foram as expressões mais destacadas.
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Apesar de se falar de governo e administração pública, a expressão “governança pública”
(public governance) não foi utilizada.
Das governanças adjetivadas encontradas, foi dada a definição de um tipo:
“Governança experimental pode ser definida como ‘um processo recursivo de
estabelecimento provisório de metas com base na aprendizagem na comparação de
abordagens alternativas para promovê-las em diferentes contextos’” (OECD, 2019a, p. 174).
Envolve um processo multinível formado por quatro elementos: metas e métricas elaboradas
conjuntamente com autoridades locais e centrais; liberdade das autoridades locais em atingir
os objetivos da sua maneira; como forma de manter essa autonomia, relato periódico do
desempenho por parte da autoridade local, que será avaliada por pares; e revisão de metas
por cada vez mais atores.
A principal característica encontrada no relatório atrelada à ideia de governança é a
de governança local ou regional. Esta forma seria fundamental para promover a redução das
desigualdades regionais, reduzindo as assimetrias do desenvolvimento. O modelo de
hierarquia vertical de governança é rejeitado, abrindo espaço para novos arranjos
experimentais, calcados no modelo de acertos e erros. “Enquanto a governança nacional de
tipo top-down tende a impor um conjunto de escolhas a todos nós, o localismo respeita nossas
diferenças e permite que as pessoas escolham os tipos de comunidades que refletem seus
valores” (OECD, 2019a, p. 220).
Assim, o entrelaçamento de uma governança do desenvolvimento regional com
governança multinível é compatível com os preceitos federativos brasileiros e de
regionalização do SUS. Acredita-se no poder da descentralização, da coordenação,
cooperação e articulação entre os diferentes níveis federativos, mas como atores não
componentes de uma estrutura hierárquica, mas sim como uma composição em rede,
respeitando a autonomia dos entes federados. Essa estruturação vem como forma de correção
das assimetrias regionais, pontuando os diferentes desenvolvimentos subnacionais
encontrados. É centrado na figura do cidadão, como destinatário do serviço público, aquele
que deve expressar as suas necessidades. Preza pela integração da cidade e da área rural, num
movimento de desconcentração de renda, de serviços e de oportunidades. Defende uma
estrutura intermediária, entre o poder central e o poder local, como espaço de articulação,
integração e coordenação dos atores.
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1.8 OECD Corporate Governance Factbook
O Factbook de governança corporativa da OCDE de 2019 junta as informações de 49
diferentes países, incluindo os membros do G20, da OCDE e do conselho de estabilidade
financeira. É um instrumento utilizado para a implementação dos princípios de governança
corporativa do G20/OCDE, muito utilizado por governos.
O documento é estruturado em 5 capítulos:
a. A paisagem corporativa e de mercado
b. A estrutura de governança corporativa
c. Os direitos dos acionistas e as principais funções de propriedade
d. Os conselhos de administração corporativos
e. Mecanismos de flexibilidade e proporcionalidade na governança corporativa.
1.8.1 A relação entre problemas de governança e recomendações da OCDE
a. A paisagem corporativa e de mercado
O capítulo se inicia ressaltando o surgimento de uma imagem mais sutil dos padrões
de propriedade em relação às categorias de proprietários e o grau de concentração de
propriedade nas empresas. Isso faz com que existam diferentes estruturas de propriedades e
de arranjos diversos de governança coexistindo.
“O projeto e a implementação eficazes das regras de governança corporativa
requerem um bom entendimento empírico da propriedade e do cenário de negócios ao qual
serão aplicadas” (p. 11). Trata sobre os padrões de propriedade, de acordo com as categorias
de proprietários, e com o grau de concentração da propriedade em empresas abertas,
incluindo aspectos de mudança no mercado de ações e bolsas de valores. O mercado de ações
se modificou muito nas últimas décadas, principalmente com a ascensão dos mercados
asiáticos.
Se baseia em um estudo recente da OCDE que traz quatro categorias de investidores que
dominam a propriedade das empresas de capital aberto atualmente:
1. Investidores institucionais, representando 41% da capitalização de mercado global;
2. Proprietários do setor público, representando 20% das empresas e 13% da
capitalização de mercado global;
3. Empresas privadas; e
4. Investidores individuais estratégicos.
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Das 52 principais bolsas de valores de 49 jurisdições, 18 agora pertencem
a um dos quatro grupos internacionais. [...] Mais de 62% da capitalização
de mercado está concentrada em cinco maiores bolsas de valores, enquanto
mais de 95% está concentrado nas 25 maiores. As 25 bolsas de valor mais
bem valoradas incluem 11 jurisdições não pertencentes à OCDE (OECD,
2019b, p. 12).

b. A estrutura de governança corporativa
A estrutura legal e regulatória, presente no Estado de Direito, deve ser boa para a
implementação dos princípios de governança. O Factbook, então, monitora as instituições de
governança corporativa responsáveis pela regulação das empresas de cada jurisdição e sua
independência.
Desde a emissão dos princípios de governança corporativa da OCDE, em 2015,
grande parcela das jurisdições participantes (84%) alteraram as suas legislações empresariais
e/ou de valores mobiliários.
Embora quase todas as jurisdições agora tenham códigos ou princípios
nacionais, com 83% seguindo uma estrutura do tipo ‘cumprir ou explicar’
[comply or explain], algumas jurisdições não têm esses códigos e tratam
dessas questões principalmente por meio de leis, regulamento e requisitos
de empresas abertas (OECD, 2019b, p. 29).

Na maioria das jurisdições, um relatório anual é produzido verificando a aderência
das empresas aos princípios e códigos, verificando a eficiência do modelo “cumprir ou
explicar”. Geralmente, esses relatórios são produzidos conjuntamente entre atores
governamentais, bolsas de valores, setor privado e stakeholders. Nas jurisdições analisadas,
os órgãos reguladores públicos possuem autoridade e capacidade de supervisionar e garantir
a prática de governança corporativa, principalmente os reguladores financeiros e de valores
mobiliários (OECD, 2019b).
O Brasil fez parte dessas 49 jurisdições analisadas pela OCDE e constantes no
Factbook de 2019. Trata a legislação empresarial brasileira como Corporation Act e a
legislação sobre valores mobiliários como Securities Act. Acrescenta que regulações e
instruções relevantes de governança corporativa são elaboradas pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM). As legislações disponibilizadas e as quais o documento se refere são a
Lei nº 6.404/76, sobre Sociedades por Ações, e a Lei nº 6.385/76, sobre o mercado de valores
mobiliários e de criação da CVM.
Sobre códigos nacionais e princípios, o documento traz o Código Brasileiro de
Governança Corporativa – Companhias Abertas (Brazilian Corporate Governance Code –
Listed Companies), produzido e publicado pelo Instituto Brasileiro de Governança
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Corporativa (IBGC). Entende que o guardião nacional dos códigos e princípios de
governança corporativo brasileiro é a CVM, entidade de natureza pública.
c. Os direitos e o tratamento equitativo dos acionistas e as principais funções de
propriedade
Nesta parte do documento, são detalhadas as questões sobre assembleias e direito de
voto dos acionistas, de como acionistas têm acesso às informações das empresas. “Os
princípios do G20/OCDE afirmam que a estrutura de governança corporativa deve proteger
e facilitar o exercício dos direitos dos acionistas e garantir o tratamento equitativo de todos
os acionistas, incluindo os acionistas minoritários e estrangeiros” (p. 12).
Em todas as jurisdições, as empresas devem obrigatoriamente avisar com
antecedência – de 15 a 21 dias, na maioria das jurisdições, ou com prazo maior – a realização
de assembleia geral de acionistas.
O documento coloca que a melhor estrutura de capital para uma empresa é decidida
entre o quadro administrativo e o conselho, que depois passar para aprovação dos acionistas,
de acordo com o direito de voto.
d. A diretoria corporativa
O capítulo explora a composição dos conselhos das empresas de capital aberto nas
diferentes jurisdições examinadas. “Os Princípios G20/OCDE exigem que a estrutura de
governança corporativa garanta a orientação estratégica da empresa pelo conselho e sua
responsabilidade perante a empresa e seus acionistas” (OECD, 2019b, p. 14). Possui
recomendações de como garantir a equidade de gênero nos conselhos administrativos.
e. Mecanismos de flexibilidade e proporcionalidade na governança corporativa
Os formuladores de políticas devem atuar na criação de uma estrutura regulatória que
seja compatível com diferentes cenários empresariais. Por isso, a OCDE tem focado, nos
estudos sobre governança corporativa, nos aspectos de flexibilidade e proporcionalidade.
Para que se exerça uma boa governança corporativa, é preciso entender a realidade
econômica da época, precisando ser adaptada a novas situações dos mercados e dos
desenvolvimentos corporativos.
Os Princípios do G20/OCDE, portanto, afirmam que os formuladores de
políticas têm a responsabilidade de implementar uma estrutura que seja
flexível o suficiente para atender às necessidades das empresas que estão
operando em circunstâncias amplamente diferentes, facilitando o
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desenvolvimento de novas oportunidades e a distribuição mais eficiente de
recursos (OECD, 2019b, p. 15).

De acordo com estudo realizado e apresentado em 2018, denominado Flexibility and
Proportionality in Corporate Governance, da OCDE, 39 diferentes jurisdições aplicaram os
conceitos de flexibilidade e proporcionalidade em sete diferentes áreas regulatórias:
composição do conselho [administrativo], comitês do conselho e qualificações do conselho;
remuneração; transações com partes relacionadas; divulgação de informações financeiras
periódicas e informações ad hoc; divulgação das principais participações; aquisições; e
direitos de preferência (OECD, 2018).
O estudo mostra que a maioria das jurisdições possuem formas de exercer a
flexibilidade e a proporcionalidade nos sete quesitos analisados. No caso brasileiro, a OCDE
entende que o mecanismo de flexibilidade não é encontrado na divulgação de informações
financeiras periódicas (OECD, 2018).
1.8.2 Explorando conceitos e características de governança no documento
O documento aborda na totalidade governança corporativa, não sendo encontrado, em
nenhum momento, a expressão ‘governança pública’. O setor público aparece no documento
quando é abordada a questão da regulamentação empresarial e de valores mobiliários e
quando um ator público é um acionista das empresas de capital aberto (OECD, 2019b).
Cabe ressaltar que se trata de um factbook, um texto muito descritivo e com menos
recomendações, como os demais. Trata-se de um texto bem técnico, com dados qualitativos
sobre o campo corporativo e do mercado de ações.
Apesar da governança, em seu cerne, ter sido oriunda da governança corporativa e
trazida para a administração pública, pouco se encontrou de relações entre o documento e
governança. Novamente, trata-se de um texto técnico-descritivo (OECD, 2019b).
O termo governança aparece mais de 300 vezes no documento, e não foi encontrada
nenhuma definição para o termo governança, nem para a expressão governança corporativa.
Entretanto, o sentido de governança que foi utilizado neste documento melhor se relaciona
com funcionamento do processo de tomada de decisões (OECD, 2019b).
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