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RESUMO 

 
 
 

Objetivo – O objetivo geral desta pesquisa é demonstrar como o Controle Externo pode 

contribuir na redução dos riscos de desastres, contribuindo para a governança democrática. 

Em seus objetivos específicos, o estudo pretende: a) identificar os Tribunais de Contas como 

condutores da participação social em estágios pré-decisórios da formulação de políticas de 

Redução dos Riscos de Desastres (RRD); b) propor o conceito de Economicidade 

Colaborativa como abordagem teórica para garantir o fortalecimento do sistema de controle e 

da governança democrática; c) aplicar a metodologia do design-thinking como abordagem 

prática para o entendimento da demanda pública ante cada realidade local.  

     

Metodologia – Design-Thinking, aplicando o conceito de Economicidade Colaborativa em 

momento ex-ante da política pública de RRD, utilizando o indicador i-Cidades (IEGM) no 

Modelo de Múltiplos Fluxos de Kingdon (2003). 

 

Discussão e Possibilidades – As possibilidades giram em torno das perspectivas de atuação 

das Escolas de Contas e Gestão (ECG), Escolas dos Tribunais de Contas que buscam 

aprimorar os controles interno e externo. A essência pedagógica do conceito de 

Economicidade Colaborativa enseja uma arquitetura mais integradora e coesa na política de 

RRD, fortalecendo o sistema de controle da administração pública, o engajamento da 

sociedade e a democracia. 

 

Contribuições práticas – A aplicabilidade da pesquisa se mostrou relevante, uma vez que 

abre as possibilidades de melhor qualificação das políticas públicas capazes de lidar com 

wicked problems tais como os desastres, quando do momento dos estágios pré-decisórios de 

sua formulação. Também melhora o grau de institucionalidade dos Tribunais de Contas, 

contribui com a atualização do IEGM bem como aperfeiçoa a política de RRD e a 

Administração Pública.    

 



  
  
   

 
 
   
 Contribuições sociais – O estudo permite conhecer a atuação das Cortes de Contas e propor 

melhorias no controle externo dada as condicionantes históricas e evolutivas da administração 

pública, em contexto de sociedade democrática em rede.  Neste âmbito, ao referenciar o 

cidadão no centro do quadro democrático, a Economicidade Colaborativa usa a aprendizagem 

social para aproximar cidadãos e servidores públicos, capacitados, preocupados em gerar um 

valor público que contemple a Equidade e culmine em Resiliência Social. Busca-se 

desenvolver uma consciência coletiva capaz de despertar no agente eleito maior capacidade 

para operar com diferentes formas de aquisição de conhecimento, oportunizando maior 

inclusão e participação de cidadãos e servidores públicos na formulação de políticas públicas 

(RRD), quando de seus estágios pré-decisórios, conforme a realidade local. 

 

Originalidade - A Economicidade Colaborativa, de essência pedagógica e aplicável pelas 

Escolas de Contas e Gestão (ECG), revisita abordagens clássicas e sugere novos arranjos 

capazes de lidar com a complexidade dos problemas públicos atuais como os desastres. Assim 

os Órgãos de Controle Externo podem se valer desses arranjos para zelar pelo ciclo das 

políticas públicas - desde a origem- exercendo um controle mais integrador e coeso.  É novo 

enfoque haja vista estimular a concertação democrática e o engajamento cívico na formulação 

de políticas, possibilitando novas searas para futuras pesquisas sobre o tema. 

 

Palavras-chave: Equidade, Economicidade; Accountability; Controle; Governança 

Colaborativa; Desastres; Design-Thinking. 

 
 
Categoria da pesquisa: Dissertação de Mestrado.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
   

 
 
   
  
 

 
 

ABSTRACT 
 
 

Objective - The general objective of this research is to demonstrate how External Control can 

contribute to reduce the risks of disasters, contributing to democratic governance. In its 

specific objectives, the study intends to: a) identify Audit Courts as drivers of social 

participation in pre-decision stages of formulating policies for Disaster Risk Reduction 

(DRR); b) propose the concept of Collaborative Accountability as a theoretical approach to 

ensure strengthening of the control system and democratic governance; c) apply design-

thinking methodology as a practical approach to understanding public demand of each local 

reality. 

 

Methodology - Design-Thinking, applying the concept of Collaborative Accountability at the 

ex-ante moment of the public policy of DRR, with i-Cities indicator (IEGM) in the Kingdon 

Multiple Flow Model (2003). 

 

Discussion and Possibilities - The possibilities revolve perspectives of the Schools of 

Accounts and Management (ECG), Schools of the Audit Courts that seek to improve internal 

and external controls. Pedagogical essence of the concept of Collaborative Accountability 

provides a more integrated and cohesive architecture in DRR policy, strengthening system of 

control of public administration, engagement of society, and democracy. 

 

Practical implications – Applicability of the research was shown to be relevant, since it 

opens up possibilities for better qualification of public policies capable of dealing with wicked 

problems such as disasters, when from the moment of the pre-decision stages of its 

formulation. It also improves degree of institutionality of the Audit Courts, contributes to 

updating of IEGM as well as improves DRR policy and Public Administration. 

 

Social implications - The study allows to know performance of the Accounts Courts and to 

propose improvements in external control given historical and evolutionary conditions of the 

public administration, in the context of a democratic society in network. In this context, when 

referencing the citizen in the center of the democratic framework, Collaborative 



  
  
   

 
 
   
 Accountability uses social learning to bring educated citizens and trained public servants, 

concerned with generating a public value that considers equity and culminates in Social 

Resilience. It seeks to develop a collective consciousness capable of arousing in the elected 

agent greater capacity to operate with different forms of knowledge acquisition, allowing 

greater inclusion and participation of citizens and public servants in formulation of public 

policies (RRD), when in their pre- according to local reality. 

 

Originality - Collaborative Accountability, of pedagogical essence and applicable by Schools 

of Accounts and Management (ECG), revisits classical approaches and suggests new 

arrangements capable of dealing with complexity of current public problems such as disasters. 

Thus, External Control Bodies can use these arrangements to watch over public policy cycle - 

from the origin - exercising a more integrative and cohesive control. It is a new approach to 

stimulate democratic concertation and civic engagement in policy-making, providing new 

areas for future research on subject. 

 

Keywords: Equity, Cost-Effectiveness; Economics; Accountability; Audit Courts; 

Collaborative Governance; Disasters; Design-Thinking. 

 

Search category: Master‘s Thesis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
1.1 Contextualização, problema e estrutura do estudo 

Frequentes são as notícias acerca de fluxos de refugiados, fomes, epidemias, atos 

terroristas, desastres. Há localidades e seres humanos vulneráveis que não podem ser 

esquecidos e, portanto, precisam de ajuda. Como salvar a vida dessas pessoas? Como evitar os 

prejuízos e danos decorrentes ou causadores de tais eventos? 

Os problemas vão se tornando cada vez mais complexos, muitas vezes ultrapassando 

as fronteiras nacionais. As ameaças novas e antigas se unem, se fortalecem, complicam, 

danificam, matam.  

 A Organização das Nações Unidas (ONU) buscou formalizar a questão por meio do 

conceito de Segurança Humana, constante do Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH), 

de 1994, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)1. A Segurança 

Humana objetiva proteger o núcleo vital de todas as vidas humanas de forma a aumentar suas 

liberdades e realizações. Significa criar sistemas políticos, sociais, ambientais, econômicos, 

militares e culturais que, juntos, dão às pessoas os pilares da sobrevivência, do sustento e da 

dignidade. 

 Faz-se necessário articular e integrar sistemas por meio de instituições, instrumentos e 

mecanismos capazes de lidar com os problemas complexos e de difícil resolução (wicked 

problems). Uma das principais ameaças que se encontram no documento diz respeito aos 

desastres. São eventos que causam enormes perdas de vidas e prejuízos ambientais e 

econômicos.  

 

 

 

 

                                                        
1 O Relatório de Desenvolvimento Humano de 1994 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento é 
considerado uma publicação histórica no campo da segurança humana, com seu argumento de que garantir 
"liberdade do desejo" e "liberdade do medo" para todas as pessoas é o melhor caminho para enfrentar o problema. 
problema da insegurança global. United Nations Development Programme: Human Development Report, UNDP. 
1994.  
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 O gasto mundial com desastres é de cerca de U$ 1 bilhão por mês (dados até 2017) 

conforme divulgado pelo Internacional Civil Defence Organisation (ICDO). 

A ICDO apresenta esta e outras informações relacionadas ao impacto dos desastres, 

conforme segue nos Gráficos 1 e 2:  

 

Gráfico 1 – Impacto dos Desastres (2000 – 2011). 

 

Gráfico 1: Impacto dos Desastres (2000-2011). 
Fonte: ICDO (2018). 
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Gráfico 2 - Impactos dos Desastres (2000-2017). 
 

 

Gráfico 2: Impactos dos Desastres (2000-2017). 
Fonte: ICDO (2018). 

 

  

 O Brasil gasta cerca de R$ 800 milhões, sendo que apenas 2% desse valor são 

alocados na prevenção e 98% em ações de resposta aos desastres, tendo baixa resolutividade2. 

 Vale recordar o desastre ocorrido na região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, 

ocorrido em janeiro de 2011. Foram constatados os seguintes fatos: 

1) Desvios dos recursos públicos para obras de reconstrução e de recuperação das 

cidades afetadas, por atos de corrupção3; 

2) Não utilização de cerca de R$ 330 milhões de recursos federais em virtude de 

os municípios afetados não apresentarem projetos econômico-financeiros 

viáveis, o que levou ao bloqueio desse valor pela Caixa Econômica Federal 

(CEF)4; 

                                                        
2 Gastos em Proteção e Defesa Civil para Prevenção de Desastres – Revista Técnica CNM (2016); 
3 https://oglobo.globo.com/opiniao/a-corrupcao-que-resiste-na-regiao-serrana-22754880; 
4 Processos relacionados do Tribunal de Contas da União (TCU). 
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3) Em 2015, foi criado o Fundo Estadual para Calamidades Públicas – FECAP RJ 

que, até hoje não recebeu nenhum aporte financeiro5; 

4) Cerca de 172 mil pessoas residem em áreas de risco. Grande parte regressou ao 

local mesmo após a tragédia6. 

 Então, surge a questão: Como lidar com os desastres? Para tentar responder tal 

questionamento, urge construir e consolidar uma cultura de prevenção para identificar e 

reduzir vulnerabilidades e ameaças, reduzindo assim os riscos.  

 Ante o exposto, urge que instituições e atores sociais se apresentem para contribuir nas 

tentativas de minimizar causas e consequências de desastres. De grande importância são os 

Órgãos de Controle Externo que pertencem ao sistema de controle da administração pública: 

os Tribunais de Contas. Há que se valorizar aspectos preventivos, o que suscita repensar seus 

modelos tradicionais de ação com o fito de fortalecer o controle social e oportunizar a 

participação mais inclusiva do cidadão. 

 Após o desastre ocorrido em 2011, na Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, 

Melo & Chaise (2011) apresentaram trabalho intitulado “Calamidades Públicas - Mudança de 

Paradigma da Atuação do Controle Externo: o caso das ações emergenciais do TCE-RJ na 

tragédia da Região Serrana - Rio de Janeiro”. As autoras, enfatizaram a questão da 

governança: 

  
“A concepção central da ação de um órgão de controle não está somente alicerçada 
na posterior ex-post à ocorrência do problema, mas seria idealizada para atuar de 
maneira preventiva, ex-ante no caso concreto. Estão as instituições públicas 
preparadas para atuar em situações imprevisíveis? Como fazer para ajudar os 
administradores a agirem frente a um cenário inesperado?” 

 

 

 

  

 

 

 
                                                        
5 Lei 6994/15 | Lei nº 6994 de 05 de maio de 2015; 
6 https://oglobo.globo.com/rio/sete-anos-apos-tragedia-regiao-serrana-tem-172-mil-pessoas-em-areas-de-risco-
22275414. 
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 Para que os Tribunais possam contribuir com o eixo preventivo - haja vista a 

necessidade de construção de conhecimento, de consciência coletiva - as autoras reforçam a 

atuação pedagógica por estas Cortes – desde antes exposta por Rui Barbosa quando da criação 

do Tribunal de Contas, em 1890 (Barbosa, 2001, p. 109) - implicando qualificação do 

controle social. Esta atuação dar-se-ia pelas Escolas de Contas e Gestão (ECG). 

 Com a intenção de reordenar abordagens existentes para dar concretude ao exposto, 

este trabalho propõe o conceito de Economicidade Colaborativa. Baseado em método 

exploratório bibliográfico (e também em algum grau de experiência anterior do autor como 

oficial do Corpo de Bombeiros e, posteriormente, como auditor do Tribunal de Contas), este 

novo conceito pode contribuir para remodelar os mecanismos de fiscalização e controle dos 

Tribunais de Contas. Desse modo, o Controle Externo pode melhor contribuir para a redução 

de causas e consequências de desastres. 

   

1.2  Relevância do estudo 

 

Os desastres, cada vez mais frequentes, são um grande problema em todo o mundo e 

uma séria ameaça ao desenvolvimento sustentável. Seus impactos são diversos: assim como a 

perda de vidas, ferimentos, doenças e a destruição de propriedades e outros bens, os desastres 

também podem causar problemas sociais e econômicos, perda de infraestrutura e outros 

serviços e danos ao meio ambiente. 

No mundo, número médio anual de mortes causadas por desastres na década 2003-12 

foi de 106.654; o número médio anual afetado foi de 216 milhões e as perdas anuais médias 

foram de US$ 157 bilhões (GUHA-SAPIR, HOYOS & BELOW, 2013). Entre 2008 e 2012, 

143,9 milhões de pessoas em 125 países tiveram que se deslocar visto que ficaram 

desabrigadas ou desalojadas, por uma variedade de eventos de risco natural. Muitos desses 

deslocamentos foram repetidos ou prolongados (YONETANI, 2014). No Brasil, entre 2000 e 

2009, foram registrados três vezes mais desastres no país do que na década anterior (Atlas 

Brasileiro de Desastres Naturais, UFSC, 2013). Projeções mais recentes apontam um aumento 

do risco de calamidades naturais, como enchentes, deslizamentos de terra e secas extremas, 

nas próximas décadas (ALMEIDA, 2016; DEBORTOLI, 2017). 
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Diante desse quadro, a ONU desenvolveu o Marco de Sendai para a Redução de 

Riscos de Desastres 2015-2030. Este documento internacional compõe a Agenda 2030, um 

conjunto de programas, ações e diretrizes para o desenvolvimento sustentável. Os três pilares 

da sustentabilidade da Agenda 2030 são: Equidade Social, Proteção Ambiental e 

Desenvolvimento Econômico.  

Uma vez que os Órgãos de Controle Externo apresentam a missão constitucional de 

fiscalizar a aplicação de recursos públicos – sobretudo pelo exame da Economicidade - 

identifica-se a importância de os Tribunais de Contas contribuírem com os centros de governo 

para que estes internalizem como pública a Agenda 2030. Desse modo, potencializam-se 

melhorias na formulação e implementação de políticas de redução de riscos de desastres nos 

âmbitos nacional, regional e local.  

Para este fim, o conceito proposto de Economicidade Colaborativa é relevante dada a 

necessidade de atuação sistêmica e a exigência de novos esforços e arranjos institucionais 

para reduzir vulnerabilidades e alcançar resiliência, contribuindo com a Agenda 2030.  

 

1.3       Objetivo geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa é demonstrar como o Controle Externo pode contribuir 

na redução dos riscos de desastres, contribuindo para a governança democrática. 

 

 1.4 Objetivos específicos 

  

 Em seus objetivos específicos, que se relacionam, o estudo pretende: a) identificar 

os Tribunais de Contas como condutores da participação social em estágios pré-decisórios da 

formulação de políticas de Redução dos Riscos de Desastres (RRD); b) propor a 

Economicidade Colaborativa como abordagem teórica para garantir o fortalecimento do 

sistema de controle e da governança democrática; c) aplicar a metodologia do design-thinking 

como abordagem prática para o entendimento da demanda pública de políticas de RRD ante 

cada realidade local.      
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1.5  Delimitação dos limites do problema 

 

 Frequentemente, com relação à gestão de desastres, a literatura tem abordado ações de 

resposta e de recuperação que são tomadas pelo Poder Executivo Municipal (com o apoio do 

estadual e do federal) quando é este afetado por eventos catastróficos (NOGUEIRA, 2002; 

CEPED-UFSC, 2014). Há um descompasso na articulação entre os entes federativos para o 

planejamento preventivo e integral, com adequado aporte e aplicação dos recursos públicos 

(PINHEIRO, 2015).  

 O Marco de Sendai (UNISDR/ONU, 2015), componente da Agenda 2030, destaca a 

articulação e aprendizagem social, centralizando as ações para redução de riscos de desastres 

em processos de governança, transparentes e responsáveis, que fortaleçam a gestão 

democrática de políticas de RRD ao curto, médio e longo prazo. Considerando tais aspectos 

da Agenda 2030 no cenário nacional, houve estímulo de pesquisar a contribuição dos Órgãos 

de Controle Externo para sua internalização.  

 Neste sentido, é desenvolvido o conceito da Economicidade Colaborativa que revisita 

e reposiciona abordagens teóricas para o aperfeiçoamento do controle externo e da gestão. 

Este fundamento teórico exalta a aprendizagem social, considerando a valorização do 

conhecimento local e o desenvolvimento de uma perspectiva participativa para um processo 

de governança.    

  Com o intuito de formular um projeto piloto e experimental, a Economicidade 

Colaborativa será aplicada pela metodologia do design-thinking (abordagem prática) como 

proposta para viabilizar políticas públicas de Redução dos Riscos de Desastres na agenda 

pública de municípios que apresentem maiores graus de vulnerabilidade.   
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2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Desastres  

2.1.1 Desastres como wicked problems 

 

Os desastres apresentam-se em função (f) do risco, por uma combinação de fatores: a 

natureza das ameaças e a vulnerabilidade ou grau de exposição de pessoas e bens a tais 

ameaças (CEPED-UFSC, 2014). Adiante, a Figura 1 demonstra esta relação. 

 

Figura 1 – Relação entre risco, vulnerabilidade e desastre. 

 

Figura 1 – Relação entre risco, vulnerabilidade e desastre. 
Fonte: Curso Básico de Defesa Civil (2011). 

 

Muitos tipos diferentes de ameaças podem contribuir para desastres. Estes podem ser naturais 

(por exemplo, enchentes, terremotos, deslizamentos de terra, tempestades de vento), 

tecnológicos (por exemplo, acidentes industriais e de transporte) ou de outra forma criados 

por seres humanos (por exemplo, tumultos, incidentes terroristas e conflitos). 

Frequentemente, são as camadas mais pobres da população que enfrentam elevados níveis de 

risco diário (TWIGG, 2015).  

Os desastres (Apêndice 1) e os outros problemas ligados a eles refletem um elevado 

grau de complexidade (RONAN, 2013), qualificando-se como um wicked problem. Em 

termos de políticas públicas, o gerenciamento de desastres opera nas fases de Prevenção, 

Mitigação, Preparação, Resposta, Recuperação (APPC 2007). Isso inclui decisões políticas e 
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soluções de políticas públicas para resolver alguns problemas enquanto levanta outros ligados, 

sobretudo, à equidade social e à alocação de recursos (ASHE et al. 2009; 2012). 

Na resolução de wicked problems, acadêmicos de políticas públicas discutem 

vantagens e desvantagens associadas a várias abordagens de solução de problemas, incluindo 

estratégias centradas em autoridades, estratégias competitivas e estratégias colaborativas 

(RONAN, 2013). O autor apoia estratégias centradas em autoridades em alguns casos, 

incluindo aqueles relevantes para desastres, durante e logo após o pico do evento (APCC 

2007). No entanto, a maior parte das pesquisas e opiniões de especialistas (CONKLIN 2006; 

ROBERTS, 2000) confluem para estratégias colaborativas, incluindo o enfrentamento desses 

tipos de problemas nos quais uma mudança comportamental de longo prazo é necessária 

(APCC 2007). Outro elemento essencial necessário para resolução de wicked problems inclui 

a necessidade de analisar o problema de um ponto de vista holístico, obtendo uma 

compreensão de tal problema em termos sistêmicos, interconectados e não lineares. 

Com efeito, há a necessidade de responder de maneira ampla, sistêmica e colaborativa, 

com a preocupação de engajar servidores públicos, agentes políticos e cidadãos por meio de 

um amplo processo de aprendizagem social para a formulação de políticas públicas coesas. 

Atendendo ao estabelecido pelo Marco de Sendai, componente da Agenda 2030, as políticas 

de gerenciamento de desastres adotariam modelos de ação pautados na integração de atores 

estatais e não-estatais, baseados em relações não-hierárquicas entre as instituições, no formato 

de parcerias e organizado em redes.  

A Administração Pública tem apresentado modelos e abordagens mais democráticos e 

inclusivos, concitando instituições públicas e privadas bem como a sociedade civil em torno 

da junção de esforços, com vistas a enfrentar problemas públicos complexos tais como os 

desastres. O objetivo maior da política de Redução de Riscos de Desastres é reduzir os fatores 

de vulnerabilidade para se alcançar resiliência. 

 

2.1.2 Normativos internacionais e nacionais  

 

 O Acordo do Clima, o Marco de Sendai e os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), normativos internacionais que compõem a Agenda 2030, devem ser 
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abordados de maneira integrada quando da gestão de desastres (Apêndice 2). O 

relacionamento entre os diplomas está ilustrado na Figura 2. 

 

Figura 2 – Relacionamento dos Acordos da Agenda 2030. 

 

Figura 2 – Relacionamento dos Acordos da Agenda 2030. 
Fonte: Artigo técnico do Secretariado da ONU (2017). 

 

Nos dizeres de Robert Glasser, Representante Especial da Secretaria Geral para a 

Redução de Riscos dos Desastres: 

 

"Disaster risk reduction is at the heart of the 2030 Agenda. Development 
that is not risk informed cannot be sustainable. Recurring disaster losses are 
a significant brake on poverty eradication. The implementation of the Sendai 
Framework for Disaster Risk Reduction is essential for the achievement of 
the Sustainable Development Goals.” 

 

 

O agente enfatiza a necessidade de combater os fatores que aumentam a 

vulnerabilidade, sobretudo a pobreza, para a obtenção da resiliência.  

Há reconhecimento nas propostas para os ODS e o Marco de Sendai de que seus 

resultados desejados são um produto de processos sociais e econômicos complexos e 
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interconectados, com sobreposição entre as duas agendas. A Figura 3 mostra a identidade 

entre os indicadores dos dois normativos internacionais. 

 

Figura 3 – Relacionamento entre os indicadores ODS e Sendai. 

 

Figura 3 – Relacionamento entre os indicadores ODS e Sendai. 
Fonte: Prevention 10 – UNISDR (2017). 

 

Uma das sete metas globais do Marco de Sendai (Meta “E”) é “Aumentar 

substancialmente o número de países com estratégias nacionais e locais de redução do risco 

de desastres até 2020”. 

No cenário nacional, a Lei Federal 12.608/2012 trata do tema (Apêndice 1). 

Uma vez que o objetivo deste estudo é identificar a contribuição dos órgãos de 

controle externo (Tribunais de Contas) na governança dos desastres, faz-se necessário 

também articular os ODS 16 e 17 da ONU como exposto na Figura 4. 

Figura 4 – ODS 16 e 17. 

   

Figura 4 – ODS 16 e 17. 
Fonte: ONU (2015) 
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Para este fim deve-se atentar para as condicionantes evolutivas da administração 

pública até as novas abordagens, que oferecem fundamento para a atuação dos Tribunais de 

Contas neste sentido, na medida em que este é um ator relevante para a governança pública.  

 

2.2  Condicionantes evolutivas da Administração Pública  

 

Deve-se atentar que os modelos atuais de administração pública têm enfrentado 

processos de construção-desconstrução-reconstrução para que possam responder mais 

adequadamente a atuais wicked problems como os desastres. Isto clama integrar os modelos e 

abordagens de administração pública, bem como aplicar conceitos resolutivos de governança 

democrática. Mapear as várias fontes de conhecimento e as teorias da organização pública 

auxilia superar as limitações de integração (RAADSCHELDERS, 2011). 

Denhardt e Catlaw (2017) identificam uma das várias maneiras de se obter este 

mapeamento: a partir da centralidade da reflexão pessoal e do aprendizado mútuo, diante 

da impossibilidade de unificação de conhecimento das organizações públicas (grifo 

nosso). A ação pessoal, segundo o autor, seria assim uma ferramenta de auxílio para o esforço 

da integração das teorias com as formas do saber, visando construir uma consciência coletiva 

para alcançar o interesse público (ethos).  

 

2.2.1 A “velha” Administração Pública 

 

No final do século XIX, havia o intuito de superar os sistemas patrimoniais de 

administração, com decisões de governo e nomeações para cargos públicos pautadas pelo 

clientelismo e pelo favoritismo. Assim se procedeu às reformas burocráticas, no Reino Unido 

e ne Prússia (PNUD, 2015). Neste mesmo período, foi de grande importância a publicação de 

um artigo escrito pelo ex-Presidente dos Estados Unidos Woodrow Wilson, em 1887, quando 

ainda era professor universitário. Defendendo um governo mais eficaz ele enfatizou a procura 

pelo campo dos negócios, uma vez que em seu entendimento, a administração apresenta 

identidade com negócios. Orientou, portanto, que o governo devesse constituir centros de 

poder executivos, com autoridades que pudessem controlar organizações hierárquicas. Assim, 

o objetivo maior seria atingir um nível ideal de atuação confiável e eficiente. Wilson, oferece 
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argumentos que sustentaram os estudos da administração por mais de meio século. São estes 

os dois principais trilham: (i) a distinção entre política (política pública) e administração, com 

suas ideias associadas à responsabilidade dos líderes eleitos e competência neutra por parte 

dos administradores. e (ii) a criação estruturas e estratégias de gestão administrativa que 

permitissem às organizações públicas e seus gerentes agir da maneira mais eficiente possível.  

Separada uma da outra, a formulação e a implementação estavam imersas em uma 

estrutura organizacional hierárquica (Osborne, 2006). O valor em destaque era a eficiência na 

gestão dos recursos orçamentários e humanos.  

Ao longo de mais de 50 anos da prática desse modelo de administração, consolidaram-

se muitas burocracias públicas inchadas e ineficientes (ROLL, 2014). Assim, em contraste 

com o uso da eficiência como o único critério para avaliar o desempenho administrativo, 

vislumbrou-se empregar outros critérios, como a capacidade de resposta às preocupações dos 

cidadãos.  

Estavam sendo criadas, portanto, condições para o fortalecimento do movimento da 

Nova Gestão Pública ou New Public Management (NPM)7 a partir da década de 1990, 

motivada principalmente pelo baixo sucesso da primeira onda de reformas do setor público na 

década de 1980 e fortemente influenciado pela experiência da reforma da NPM nos países da 

Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico - OCDE (MINOGUE, 

POLDIANO e HULME, 1998; MCCOURT e MINOGUE, 2001). 

 

2.2.2 A Teoria da Escolha Pública: ponte entre o “velho” e o “novo” 

 

Sendo um outro olhar do estudo do comportamento administrativo feito por Simon 

(1957) e considerada como uma “ponte” entre a Antiga Administração Pública e a Nova 

Gestão Pública (NGP ou New Public Manegemnt -NPM), a chamada teoria da escolha pública 

tornou-se o fundamento teórico da NPM.  

 

                                                        
7 Esta sigla em inglês será a adotada no presente trabalho para que sejam evitados quaisquer conflitos entre as 

expressões “Nova Gestão Pública (NGP)” e “Nova Governança Pública (NGP)” 

 



24 

A teoria indica que diferentes tipos de regras de decisão ou situações de decisão 

resultarão em diferentes abordagens para a escolha; ou seja: o comportamento humano, na 

escolha, será influenciado pelas regras de decisão. É neste sentido que Ostrom e Ostrom, 

1971, identificam as organizações públicas como um meio de alocar capacidades de tomada 

de decisão a fim de fornecer bens e serviços públicos que respondam às preferências de 

indivíduos em diferentes contextos sociais. Assim, a abordagem de escolha pública envolveria 

a aplicação de modelos e abordagens econômicas para as questões governamentais, 

fornecendo estruturas/incentivos e guiando o comportamento humano. 

 

2.2.3 A Nova Gestão Pública ou New Public Management (NPM) 

 

Fundamentada pelas teorias econômicas da escolha pública e do agente-principal onde 

há situação em que um indivíduo (o agente) age em nome de outro (o principal), o NPM vai 

além do uso de técnicas de negócios, conforme defendia Wilson (1887): torna-se um modelo 

normativo, que induz mudança no comportamento dos administradores públicos para que 

possam efetuar escolhas, tomar decisões. Conforme, Kettl (2000), este modelo buscou 

substituir os tradicionais processos baseados em regras desenhadas pelas autoridades, por 

táticas baseadas em mercado, baseadas em competição. Seguindo essas ideias, muitos 

gestores públicos iniciaram esforços para aumentar a produtividade e encontrar mecanismos 

alternativos de prestação de serviços baseados em suposições e perspectivas econômicas. Eles 

se concentraram na prestação de contas aos clientes e no alto desempenho, reestruturando 

agências burocráticas, redefinindo as missões organizacionais, acelerando os processos das 

agências e descentralizando a tomada de decisões.  

Assim, a escolha pública funciona como roteiro intelectual para esforços práticos para 

reduzir o governo e torná-lo menos caro. Ela considera o governo do como uma relação 

mercados /clientes. Dessa forma, a aliança entre a teoria da escolha pública com a escolha 

racional implica uma seleção de valores, na maioria das vezes um compromisso com a 

eficiência e a produtividade. Hood, 1991, afirma que a NGP deu ênfase em valores como 

eficiência, eliminando desperdícios com a alocação de recursos para objetivos claros. 

No que tange às críticas ao NPM, Dahl (1947) já combatia a teoria da escolha pública, 

sugerindo que a eficiência é um valor e deveria competir com outros valores, como a 

responsabilidade individual ou a moralidade democrática, buscando a equidade social. 
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Também outros autores identificaram tensões entre a ênfase em a descentralização promovida 

no modelo de mercado e a necessidade de coordenação no setor público (PETERS e SAVOIE 

1996) e a ameaça aos valores democráticos e constitucionais como a equidade, justiça, 

representação e participação (TERRY, 1993; 1998). Essas críticas questionaram a eficácia das 

reformas do NPM e novas abordagens começaram a emergir na primeira década do novo 

milênio, para lidar com os problemas de coerência e colaboração. 

 

2.2.4 Novas abordagens  

 

A Nova Governança Pública (NGP), o Novo Serviço Público (NSP) e outras novas 

abordagens exortam os cidadãos no centro das reformas administrativas em vez de privilegiar 

o mercado como o principal motor dessas reformas e a busca frenética pelo “valor” da 

eficiência (PNUD, 2015). Bourgon (2007) colabora com essas novas abordagens na medida 

em que utiliza o conceito de cidadania democrática para abrir novas perspectivas, em que o 

papel dos administradores públicos não se limita a responder às demandas dos usuários ou 

realizar ordens. Sua abordagem proposta para uma nova administração pública contém quatro 

elementos: construir relações colaborativas com cidadãos e grupos de cidadãos; encorajar 

responsabilidades compartilhadas; divulgar informações para elevar o discurso público e 

promover uma compreensão compartilhada de questões públicas e buscar oportunidades para 

envolver os cidadãos nas atividades do governo. 

Esse novo conjunto de abordagens (NGP, NSP e outras) não oferece um modelo 

alternativo de administração pública, mas apresenta uma nova e distinta vertente que enfatiza 

o papel dos cidadãos na formulação de políticas e na coprodução de serviços públicos e que 

entra em sintonia com o conceito de Economicidade Colaborativa, proposto neste trabalho.  

 

2.2.4.1  A Nova Governança Pública (NGP)  

 

Em face dos problemas conceituais e práticos encontrados com a antiga administração 

pública e com o NPM, vários teóricos desenvolveram novas abordagens que partem das ideias 

anteriores. Não de pode afirmar que essas abordagens já formem um paradigma, mas alguns 
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de seus elementos se distinguem fortemente dos conceitos anteriores, fornecendo base para 

uma alternativa coerente. 

A abordagem da Nova Governança Pública (NGP) proposta por Osborne (2006, 2010) 

adota um ponto de partida muito diferente das duas tradições anteriores de administração 

pública. Em contraste com a ênfase na hierarquia burocrática e no interesse administrativo 

como as características definidoras da antiga administração pública e a discricionariedade 

gerencial e os mecanismos contratuais associados ao NPM, a abordagem da NGP coloca os 

cidadãos, e não o governo, no centro de importância. Na mesma linha, Bourgon (2007) 

defende os conceitos de cidadania e interesse público, expressos como interesses comuns dos 

cidadãos, e não como agregação de interesses individuais determinados por autoridades 

eleitas ou preferências de mercado. A abordagem da NGP focando a centralidade dos 

cidadãos como coprodutores de políticas públicas é, assim, claramente distinta da Antiga 

Administração Pública e do NPM.  

A NGP assevera que o estado é plural no sentido de que a prestação de serviços 

públicos é realizada por múltiplos atores interdependentes e pluralistas, na medida em que 

múltiplos processos e insumos moldam a formulação de políticas. A esse respeito, Bourgon 

(2011) destaca a fragmentação do espaço político com o surgimento de múltiplos atores e 

jurisdições, ao lado da crescente interdependência entre os atores que atuam nos níveis local, 

nacional e global. O governo é tratado como apenas um ator ao lado de outros envolvidos na 

deliberação política e na prestação de serviços, e não é mais considerado a única ou 

predominante força que molda as políticas públicas e a implementação (WEBER e 

KHADEMIAN, 2008). Por sua vez, Denhardt e Denhardt (2000) ressaltam a 

imprevisibilidade das interações de múltiplos grupos e múltiplos interesses que formam um 

conjunto complexo de políticas. Há que se coordenar, preferencialmente por um processo 

ensino-aprendizagem, estas interações em espaços democráticos e qualificados para debates e 

deliberações.  

 

2.2.4.2  O Novo Serviço Público (NSP) 

 

A abordagem do Novo Serviço Público (NSP) é fundamentada pela teoria 

democrática. Parte-se da premissa de que o foco da gestão pública deve ser o cidadão, a 

comunidade e a sociedade civil. Nessa concepção, o papel primordial dos servidores públicos 
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é ajudar os cidadãos a articular e atender seus interesses compartilhados em vez de controlar 

ou orientar a sociedade, reafirmando a importância de um ethos de serviço público 

(DENHARDT e DENHARDT, 2000). Esses servidores serão motivados devem realmente 

“servir”, apresentando sério compromisso com o interesse público para responder às 

expectativas dos cidadãos com um serviço público efetivo e receptivo (OSBORNE, 2006; 

DENHARDT e DENHARDT, 2011). Isto colide frontalmente com a premissa filosófica da 

abordagem do NPM, em que as transações entre os gestores públicos e os clientes refletem o 

interesse individual e são enquadradas por princípios de mercado. Também se distingue do 

antigo modelo da administração pública, em que os cidadãos se relacionavam com a 

burocracia como receptores passivos de mecanismos de formulação de políticas e prestação 

de serviços de cima para baixo (BOURGON, 2007).  

Denhardt e Denhardt (2007) descrevem sete princípios: a) servir aos cidadãos, não aos 

consumidores; b) buscar o interesse público; c) dar mais valor à cidadania do que ao 

empreendedorismo; d) pensar estrategicamente e agir democraticamente; e) reconhecer que a 

accountability não é simples; f) servir ao invés de dirigir ou controlar e g) valorizar as pessoas 

e não somente a produtividade. 

Aqui, cabe destacar a importância do redimensionamento da accountability, com a 

contribuição do NSP. No processo ensino-aprendizagem em ambiente democrático, ela pode 

ganhar melhores contornos e favorecer o impulso da Economicidade. Dessa maneira, além de 

melhor utilizada pelos Tribunais de Contas agregará valor à Economicidade Colaborativa.   

Assim, o NSP aborda a gestão pública do ponto de vista da teoria democrática, 

baseado na noção de uma cidadania ativa e envolvida. Neste formato, os cidadãos olham para 

além do interesse próprio estreito para o interesse público mais amplo. Quanto aos servidores 

públicos, seu papel seria o de facilitar oportunidades para fortalecer o envolvimento dos 

cidadãos na busca de soluções para os problemas da sociedade. Aos agentes políticos caberia 

adquirir habilidades além da capacidade de controlar para se concentrar mais em 

intermediação, negociação e resolução de problemas complexos em parceria com os cidadãos 

bem como saber aproveitar o conhecimento construído. Com a missão de procurar atender às 

necessidades sociais mais amplas e desenvolver soluções que sejam consistentes com o 

interesse público, os governos precisarão ser abertos e acessíveis, responsáveis e receptivos. 

Ao colocar uma nova ênfase no interesse público e nos cidadãos como o foco do 

serviço público, o NSP fornece um corretivo útil para as noções predominantes de controle e 
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direção associadas a modelos anteriores de administração e gestão pública. Mas ainda está 

longe de fornecer um paradigma que ofereça as soluções abrangentes que as reformas do setor 

público fundamentadas em abordagens anteriores falharam em fornecer (DENHARDT e 

DENHARDT, 2011; CHRISTENSEN e LAENGREID, 2011). É assim que o objetivo do 

presente trabalho, em que pese não pretender se tornar paradigma, visa oferecer possibilidades 

de soluções para wicked problems, ao propor o conceito de Economicidade Colaborativa 

baseado na relação redimensionada e sinérgica entre accountability e Economicidade.  

 

2.2.4.3  Outras novas abordagens 

 

Também são dignos de nota outros vetores do movimento pós-gerencialistas que 

também buscam uma ação mais abrangente e harmonizadora, colocando as necessidades e 

interesses dos cidadãos no centro da gestão pública e exaltando o ethos do setor público 

(UNDP, 2015). Esses enfocam, respectivamente, as abordagens do governo como um todo ou 

“governo holístico” (para corrigir os problemas de fragmentação, deficiência de coerência e 

responsividade organizacional), da governança digital (com ferramentas tecnológicas de 

informação, comunicação e inovação) e da motivação (para a compreensão pelo servidor 

público e pelos agentes eleitos de seu papel diante dos cidadãos e o compromisso com o 

interesse público). 

Por fim, ressalte-se que essas abordagens atuais devem ser consideradas pelos 

Tribunais de contas para pautar suas ações de controle externo, mais próximas às 

necessidades de uma sociedade que clama por democracia.   

 

3. A atuação dos Tribunais de Contas: Órgãos de Controle Externo 

 

O Sistema de Controle da Administração Pública, na classificação que identifica o 

agente controlador, apresenta três tipos de controle: social, interno e externo. Os controles 

interno e externo são espécies do gênero controle institucional. Por sua vez, o controle social é 

instituto complementar ao controle institucional. Conforme demonstra a Figura 5: 
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Figura 5 - Relação entre o Controle Social e o Controle Institucional. 

 

Figura 5 - Relação entre o Controle Social e o Controle Institucional. 
Fonte: CGU (2014). 

 

 

Pode se verificar no art. 70 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

- CRFB/1988 - que o controle institucional (tanto o controle externo quanto o interno) exerce 

as amplas modalidades de fiscalização. Enquanto o controle externo é de lavra do Congresso 

Nacional (Poder Legislativo), o outro é de responsabilidade do sistema de controle interno de 

cada poder.  Vejamos a Figura 6, abaixo: 
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Figura 6 - Mecanismos do Controle Externo. 

 

Figura 6 - Mecanismos do Controle Externo. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Ao analisar o controle da administração pública, Guedes (2007) identifica o 

significado clássico e o finalístico do controle. Atento às novas abordagens da administração 

pública, defende que sejam fortalecidos os aspectos de flexibilidade e dinamismo, em vez de 

rigidez e imutabilidade. De acordo com o autor, essa maior maleabilidade permitirá que 

gastos possam ser alterados e controles possam ser mais diversificados, ampliando sua 

potencialidade e garantindo efetividade na ação de controlar. E assevera: 

 

“Tal ênfase em controles flexíveis e amplos pretende indicar que não basta garantir o 
controle do próprio controle, mas sim forma de controlar que permitam aos do “lado 
de fora” interagir com os do “lado de dentro” da organização (...) o que se visa é 
garantir efetividade do que se pretende por meio desse gasto público e não somente 
uma hierarquia de controle (GUEDES, 2007, p. 194)”.   

 

A modelagem de mecanismos de controle mais adequados ao interesse público vai 

depender de uma relação participativa, colaborativa entre cidadãos, governos e de órgãos de 
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controle como os Tribunais de Contas. Órgãos estes fundamentais para o fortalecimento da 

governança pública. 

 

3.1  O Tribunal de Contas e a governança pública 

 

A governança pública apresenta, na literatura, multiplicidade de significados e 

diferentes enfoques para campos de aplicação específicos. Mais que buscar significados, a 

preocupação dos pesquisadores é enfatizar questões estruturantes que afetam a qualidade do 

gasto público como o contexto e a forma pela qual as políticas públicas são formuladas, 

implementadas e avaliadas.   

Os órgãos de controle externo têm fundamental importância neste processo, à medida 

em que realizam ações voltadas à governança, para o aperfeiçoamento dos demais órgãos da 

Administração Pública.  

Do ponto de vista destas ações de controle, importa mencionar que a avaliação de 

governança em políticas públicas se insere no contexto das auditorias operacionais (ou 

auditorias de desempenho). As auditorias operacionais são importantes, mas ocorrem com as 

políticas já em andamento. Na proposta da Economicidade Colaborativa, o intuito é que os 

Tribunais, com o auxílio de suas Escolas de Contas, contribuam quando da formulação da 

política pública, em seus estágios pré-decisórios.    

Não foi por acaso que o Tribunal de Contas da União (TCU) estabeleceu parceria com 

a OCDE, no Estudo Internacional TCU-OCDE (2013-2016), denominado “Partners for Good 

Governance: Mapping the Role of Supreme Audit Institutions”. De acordo com a OCDE 

(2013):  

 

“A abordagem de governo como um todo ou “governo holístico” é 
necessária para incentivar a confiança e promover a boa governança, e as 
Entidades de Fiscalização Superiores (EFS) estão em posição privilegiada 
para apoiar esse processo. As entidades são como uma fonte essencial de 
informação para a accountability do governo e seu processo decisório, em 
um momento de uma mudança em direção de um estado estratégico e 
aberto.” 
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3.2 Internalizando a Agenda 2030 da ONU (Marco de Sendai/ODS - RRD) 

 Foi reconhecido pela ONU – pela Resolução A/RES/69/228 – a relevância das 

Entidades de Fiscalização Superiores (EFS) de fortalecer valores como equidade social, 

eficiência, eficácia, prestação de contas e transparência da administração pública, pautados 

por normas sejam nacionais ou internacionais como é o caso daquelas que compões a Agenda 

2030 da ONU.  

O reforço foi efetuado em nível mundial pela entidade conhecida como International 

Organization of Supreme Audit Institutions (Intosai), uma instituição autônoma que congrega 

mais de 190 EFS em todo o mundo. Em 2016, o Conselho Diretivo da Intosai comunicou à 

ONU sua intenção de trabalhar conjuntamente com as EFS para o atendimento dos ODS por 

meio da multiplicação de ações transformadoras, de iniciativas que conduzam à melhoria da 

governança pública dos países membros e da disseminação de boas práticas globais de 

fiscalização e controle (BARROS, 2016).  

Nesse sentido, a Intosai propôs algumas abordagens integradas para direcionar a 

atuação das EFS na busca pelo alcance dos ODS. Dentre elas, a abordagem 3 propugna 

“avaliar e apoiar a implementação do ODS 16, que diz respeito, em parte, a instituições 

transparentes, eficientes e responsáveis.”  

O Tribunal de Contas da União (TCU) - entidade de fiscalização superior (EFS) 

brasileira - vem pareando a proposta da Intosai com a construção de sua abordagem 3, qual 

seja: “a construção de modelos avaliativos e de auditoria que possam atender aos ODS que 

preveem desenvolver instituições efetivas, responsáveis e transparentes em todos os níveis e 

aumentar a coerência das políticas públicas e a visão sistêmica dos governos.”     

Para isso, as estruturas de governança em diferentes níveis devem ser reforçadas para 

subsidiar a preparação dos governos na implementação da Agenda 2030. Este desafio 

consiste, para o TCU em dois principais níveis (COSTA, 2018). 

No primeiro nível prima-se pela atuação do Centro de Governo para articular os 

diversos atores responsáveis, estimulando a transparência por meio de atividades que 

busquem incrementar a comunicação e a accountability. Esta é uma das diretrizes propostas 

pelo Referencial de Avaliação da Governança de Centro de Governo (TCU, 2016). 

Por seu turno, o segundo nível focaliza as estruturas de governança quanto às políticas 

públicas setoriais. No Referencial para Avaliação de Governança em Políticas Públicas (TCU, 
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2014) há o detalhamento dos componentes de governança que devem ser analisados, servindo 

de subsídios para os gestores públicos. Dentre eles, são destacados para fins do presente 

estudo: planos e objetivos; participação social; capacidade organizacional e recursos; gestão 

dos riscos e controle interno e accountability.  

Coordenar e harmonizar estes dois níveis favorece o melhor desempenho das ações 

governamentais. E para alcançar todo o Brasil, exige isso exige mecanismos de controle mais 

integrativos por parte dos demais órgãos de controle externo (tribunais de contas 

subnacionais), principalmente quando da formulação das políticas públicas. 

Ressalte-se, por fim, a importância de indicadores com potencial de capilaridade 

nacional – como é o caso do IEGM adotado neste estudo – que podem contribuir 

sobremaneira para melhor uniformização das ações dos Tribunais de Contas da federação.  

 

3.3 A busca pela ação prática e democrática 

 

3.3.1 A Accountability  

 

A accountability é um termo em inglês que não apresenta uma tradução específica 

(CAMPOS, 1990), consagrando sua polissemia (atributo de vocábulo que reúne vários 

significados). Em que pese uma necessidade de o conceito ser melhor delimitado, a 

accountability tem sido exercida pela administração pública (sentido amplo) em diferentes 

graus (CENEVIVA, 2006).  Ceneviva e Farah (2007) registraram que a definição/indefinição 

teórica da palavra accountability irá varia conforme a essência do trabalho.  

Abrúcio e Loureiro (2004) trazem a ideia de exigência de governados ante os 

governantes para que respondam por seus atos ou omissões a partir de mecanismos 

institucionais, constituindo um controle administrativo de ações estatais. O’Donnell (1998), 

por sua vez, reúne duas frentes de accountability: vertical e horizontal. A primeira está 

relacionada a uma forma ascendente de controle (por exemplo, o voto e os conselhos de 

políticas públicas). A horizontal denota a fiscalização mútua entre os poderes como é o caso 

do papel dos Tribunais de Contas. 

Rocha (2009) consegue extrair um conceito mais apropriado de accountability ao 

controle externo. O autor sugere outros significados para a accountability relacionados à 
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atuação das Cortes de Contas brasileiras, acompanhando a evolução dos modelos e 

abordagens da administração pública. Eles são detalhados por meio de dimensões, 

componentes e indicadores, conforme o Quadro 1: 

 

Quadro 1 - Dimensões da accountability, com seus componentes e indicadores. 

Dimensões da accountability  Componentes  Indicadores  
Burocrática  
   

Conformação  Legalidade/conformidade em 
relação à Constituição, leis e 
regulamentos;  

Performance  Avaliação da economia, da 
eficiência, da eficácia e da 
efetividade da atuação.  

 
  

Democrática  

Transparência  Inerente ao poder-dever dos 
próprios tribunais de contas e 
explicitada nas competências do 
art. 71 da CF/88.  

Responsividade  Relação entre o planejamento 
(PPA), a proposta (LOA) e a 
execução orçamentária.  

Comunicabilidade  Padrões de análise e 
sistematização, periodicidade, 
difusão, acesso, disponibilidade 
e inteligibilidade.  

 
Quadro 1 - Dimensões da accountability, com seus componentes e indicadores. 
Fonte: Rocha (2009). 

 
 
 

3.3.2 A Economicidade  

 

Um dos primeiros autores a conceituar a economicidade Torres (1991, p. 268), não 

identificava nela um conteúdo muito restrito: 

 

“Economicidade é princípio constitucional vazio, como acontece também com a 
igualdade. Enuncia a necessidade de adequação e equilíbrio entre o mínimo de 
despesa e o máximo de receita, nas melhores condições possíveis. Não passa de 
enunciado formal, porque não traz em si qualquer conteúdo ou determinação 
material, embora tenha por objetivo o controle dos aspectos materiais da execução 
orçamentária”. 

 

Ao estudar o vocábulo Economicidade, este mesmo autor fez uso da Constituição 

Alemã, com a leitura do termo “wirtschaftlichkeit”. A palavra alemã wirtschaftlich significa 
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economia e o sufixo keit, colocado no final de uma palavra, tem a função de substantivá-la. 

Daí, em tradução aproximada, tem-se o vocábulo “economicidade”. 

Em inglês, ocorrem traduções do tipo “economicity”, pouco frequentes nos estudos 

acadêmicos. Socorrendo-se da Ciência Econômica, são expressões aproximadas ao conceito 

da Economicidade: “economic efficiency” (eficiência econômica), “cost effective” (custo-

efetividade), “economy” (Dicionário Oxford, no sentido de: “careful management of 

available resources”; “sparing or careful use of something) e “saving” (Dicionário Oxford, 

no sentido de: “an economy of or reduction in money, time or another resource”).  

Permanecendo no campo da Ciência Econômica, o conceito de economicidade pode (e 

deve) ser enriquecido com as principais técnicas de avaliação econômica de investimentos 

públicos, dirigidas por Philip, em 1991: (i) a análise custo-benefício; (ii) a análise custo-

efetividade; (iii) a análise multicritérios; (iv) a análise risco benefício e (v) a análise 

decisional.  

Na seara das Ciências Jurídicas, Bugarin (2011, p.112) adiciona que:  

 

“O princípio da economicidade é, em regra, no âmbito normativo, visto como 
inexoravelmente vinculado ou integrado a algum outro, ou a conjunto de outros, 
para que se possa extrair a plenitude da sua dimensão significativa. Sem dúvida, tal 
esforço de compreensão e interpretação traduz a busca de critérios que possam 
fundamentar sua ampla aplicação e plena efetividade social (grifo nosso).”  

 

Neste sentido, muito válido é acompanhar como se deu o contexto da gênese do artigo 

70 da CRFB/1988, durante o processo da Assembleia Nacional Constituinte (SENADO 

FEDERAL, 2013), conforme exposto no Quadro 2: 
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Quadro 2 - Gênese do artigo 70 da CRFB/1988. 

 

Quadro 2 - Gênese do artigo 70 da CRFB/1988. 
Fonte: Senado Federal (2013), adaptado pelo autor. 

 

Na justificação da emenda substitutiva 1P18912-8 – Gerson Peres / PDS - 

PLENÁRIO, assim está estabelecido: 

 

“O texto constitucional deve ser conciso, evitando-se, conforme ensina Rui Barbosa, 
citado por Aurelino Leal em “Técnica Constitucional Brasileira” a superabundância 
de palavras. A emenda proposta visa suprimir do texto as expressões “eficácia”, 
“eficiência” e “legitimidade”. Não englobaria o aspecto da economicidade do 
resultado da administração pública a eficácia e a eficiência do administrador? 
Temos certeza que sim, pois este é o resultado das outras duas (grifo nosso). E, 
legalidade e legitimidade não possuem o mesmo resultado? Se a legitimidade, (...) é 
qualidade do que é válido, em oposição à nulidade (Aurelino Leal in “Técnica 
Constitucional Brasileira”), não podemos admitir um ato legal que não seja legítimo. 
Assim, face a manifesta superabundância de palavras redundantes, justifica-se a 
emenda apresentada (PERES, 1988, apud BUGARIN, 2011, p. 113).” 

 

Importante é perceber o potencial “englobante” e agregador da economicidade desde 

aquele momento, denotando o dinamismo presente no conceito da economicidade. 



37 

Acrescente-se, nesta seara, a aptidão da economicidade de se integrar com outros 

princípios e conceitos para ganhar força evolutiva. Nos dizeres de Torres (2003, apud 

BUGARIN, 2011, prefácio da 1a edição): “o princípio da economicidade, em regra, no âmbito 

normativo, é visto como inexoravelmente vinculado ou integrado a algum outro, ou a um 

conjunto de outros, para que se possa extrair a plenitude da sua dimensão significativa”. 

Bugarin (2011, p.17) defende uma “associação umbilical” (carnal) entre 

economicidade e proporcionalidade (razoabilidade), a qual se traduziria por uma análise 

custo-benefício. Ele prossegue: 

 

“(...) Espero (...) estimular a indução de um novo paradigma de qualidade na 
administração pública brasileira, calcado na necessária e relevante busca pela 
máxima economicidade na aplicação dos escassos e estratégicos recursos públicos, 
tanto no processo decisório (grifo nosso) quanto na execução dos múltiplos atos de 
gestão diariamente praticados”. 

 

Com a proposta de controle constitucional da Economicidade dos atos públicos de 

gestão, o autor chama a atenção para a - ainda não explorada - potencialidade dinâmica e 

integradora do conceito, ressaltando a importância de sua aplicação na fase de formulação de 

políticas públicas, no contexto da tomada de decisão e também contribuindo para a evolução 

do conceito rumo à Economicidade Colaborativa.  

 

4.  A Economicidade Colaborativa 

 

4.1  Economicidade e Accountability para a Economicidade Colaborativa 

A accountability se associa à ideia de prestação de contas e de responsabilidade, 

vinculando-se à missão de controle externo (art. 70 da CRFB 1988), e, por conseguinte, à 

economicidade.  

Aliás o conceito prático de economicidade, quando da atuação das Cortes de Contas, 

revela sobreposição a outros como legalidade, legitimidade e eficiência. Isso dificulta utilizar 

o potencial de accountabilty e da própria economicidade no contexto de uma governança 

democrática, útil para o ciclo de políticas públicas.  
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Assim, não obstante a oportunidade de os Tribunais de Contas exercerem a plenitude 

da accountability, a grande maioria das Cortes se limita a uma atuação focada quase que 

exclusivamente na verificação da conformidade e da legalidade das despesas públicas 

(BARROS, 2000), conhecida operacionalmente como “exame da Economicidade”. Dentre os 

princípios previstos no artigo 70 da CRFB/1988, os Tribunais de Contas parecem operar com 

maior destaque o Princípio da Legalidade (ROCHA, 2009; LIMA, 2010).  

Ao promover o controle externo sobre praticamente todas as atividades do Estado, 

quando do exame da economicidade, os Tribunais de Contas são pouco efetivos na promoção 

da accountability. Urge que Economicidade e Accountability possam ser plenamente 

utilizadas.  

O conceito, o da Economicidade Colaborativa busca essa utilização plena do potencial 

de accountability e economicidade, almejando também atender às necessidades de uma maior 

e melhor aproximação da política com a administração e da teoria com a prática.  

Visando à construção do conceito, a proposta se fundamenta na relação evolutiva e 

sinérgica entre Economicidade e Accountability pela perspectiva do controle externo. 

Ressalte-se que tal relação tem como apoio três pontos: as novas abordagens da 

Administração Pública (NGP, NSP e outras novas abordagens); a aprendizagem social 

derivada do processo ensino-aprendizagem e a cadeia de governança colaborativa. A Figura 7 

mostra a relação em fluxograma. 

 

Figura 7 - Fluxograma para a Economicidade Colaborativa. 

 

Figura 7 - Fluxograma para a Economicidade Colaborativa. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Na Figura 8, apresenta-se o Triângulo da Economicidade Colaborativa. 

 

 

Figura 8 - Triângulo da Economicidade Colaborativa. 

 

Figura 8 - Triângulo da Economicidade Colaborativa. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.2 A Cadeia de Governança na Economicidade Colaborativa 

 

Com vistas à boa governança pública acadêmicos buscaram analisar modelos e 

abordagens de administração pública para avançar em relação ao gerencialismo (NPM). 

Reforça-se então a ideia de integração e harmonização de abordagens e modelos com a 

preocupação de integrar um cidadão mais consciente e servidores públicos mais capacitados 

(objetivando ethos e valor público). Isso necessita de um amplo e estável processo ensino-

aprendizagem, essência da Economicidade Colaborativa, que aproxime a teoria da prática e a 

política da administração.   
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Componente da Economicidade Colaborativa e ponto de apoio do processo ensino-

aprendizagem, a governança colaborativa opera em contexto democrático numa sociedade em 

redes. Esta governança democrática, observada nas abordagens da NPM e do NSP se 

preocupa em ter o cidadão no centro de seu quadro como colaborador e coprodutor na 

formulação, implementação e avaliação das políticas públicas.  

Na verdade, são termos relacionados: governança colaborativa, redes de democracia e 

participação social e responsável. A “colaboração” indica com quem e como o processo de 

governança é estabelecido (MARTINS & MARINI, 2014). Assim, o controle de sua condução 

está no encargo da Economicidade Colaborativa. 

Instalando lentes de aumento, o dinamismo da Economicidade Colaborativa permeia e 

engloba a cadeia de governança que lhe dá base. Considerando a necessidade de constantes 

processos de inovação, esta cadeia é composta por: (i) gestão de desempenho; (ii) 

desenvolvimento de capacidades e qualidades institucionais; (iii) relacionamento e 

colaboração (sociedade em rede) e (iv) valor público gerado (reafirmação do ethos) para se 

atingir a resiliência social.  

A Figura 9 mostra a relação entre Cadeia de Governança e Economicidade 

Colaborativa: 

 

Figura 9 - Relação entre Cadeia de Governança e Economicidade Colaborativa. 

 

Figura 9 - Relação entre Cadeia de Governança e Economicidade Colaborativa. 
Fonte: Martins (2016), adaptado pelo autor. 
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Em relação à (i) gestão de desempenho - nuclear para o desenvolvimento do conceito 

de Economicidade Colaborativa - Martins e Marini (2014) agrupam seus indicadores 

conforme a Figura 10: 

 

Figura 10 - Componentes da gestão de desempenho. 

 

Figura 10 - Componentes da gestão de desempenho. 
Fonte: Martins e Marini (2014). 

 

No conjunto “esforços”, tem-se: economicidade, excelência e execução. Por sua vez, 

no conjunto resultados, há: eficiência, eficácia e efetividade. 

Os “6Es” da figura possuem algumas pequenas variações conceituais, conforme a 

literatura. Toma-se por base a breve e útil definição de Martins e Marini (2014) para cada um 

dos “Es”.  

A efetividade está relacionada aos impactos (primários, secundários ou finais) no 

contexto da intervenção; eficácia está relacionada aos produtos entregues aos beneficiários 

diretos no que se refere a sua quantidade, qualidade e cobertura; eficiência é a relação entre os 

produtos gerados (outputs) e os insumos empregados, usualmente sob a forma de custos ou 

produtividade; execução refere-se à realização das atividades programadas, quer sob a forma 

de processos, projetos ou eventos; excelência é a conformidade a critérios e padrões de 

qualidade para a realização dos processos, atividades e projetos; economicidade está 
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relacionada à aquisição vantajosa e uso racional de recursos, dentro dos requisitos de 

qualidade exigidos. 

De acordo com os autores: “o desempenho ótimo, condição muito difícil de ser obtida, 

implica ser econômico, excelente, executar plenamente, eficiente, eficaz e efetivo”. 

Certamente, há muitas combinações sub-ótimas que podem ser consideradas satisfatórias.  

A Economicidade Colaborativa é uma proposta para nova dinâmica entre estes 

conceitos, acrescentando o sétimo “E”: o da Equidade Social. 

Para maior plenitude de seu uso e maior instrumentalização da accountability numa 

sociedade em redes e num contexto democrático, a Economicidade Colaborativa deve ser 

dinâmica. Deve ela transitar os campos de esforços e resultados com o fito de conferir 

controle, sustentabilidade e segurança em todo o processo da ação governamental, carreando a 

accountability e zelando pelo ethos e pelo valor público. 

Desse modo, com a preocupação de uma cidadania ativa e servidores comprometidos 

deve-se exaltar o conceito de Equidade que se apresenta tanto como componente de esforço 

quanto de resultado. É vetor que movimenta a Economicidade Colaborativa, alcançando 

protagonismo valorativo tal qual ou maior que a eficiência.  

Cumpre recordar que eficiência foi valor escolhido e priorizado tanto pela 

Administração Pública Tradicional como pelo modelo gerencial. Dahl (1947) criticava a 

teoria da escolha pública, sugerindo que a eficiência é um valor que deveria competir com 

outros valores, como a responsabilidade individual ou a moralidade democrática, buscando a 

equidade social. Assim, a adoção do valor da eficiência bloqueia que se priorize valores como 

o da equidade. Acrescentar a equidade eocial seria uma alternativa para refrear a eficiência 

como intenso e exclusivo valor básico da administração pública (DENHARDT & CATLAW, 

2017).  

A equidade envolve senso de justiça e, portanto, é pertinente ao contexto democrático. 

Não se apresenta como exigência de tratamento igual para todos, mas como proposta de que 

os mais desfavorecidos possam sem melhores beneficiados. Diferentemente da eficiência a 

equidade enfatiza a responsividade e o envolvimento, criando ambiente democrático para o 

exercício dos direitos republicanos (BRESSER-PEREIRA, 1998).    

Com efeito, tem-se a seguinte equação: 

  
Participação + responsividade + moralidade democrática (ethos) = EQUIDADE 
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Outros autores que defendem este formato são Rawls (1971) e Hart (1974) que tratam 

a Equidade como um roteiro ético: esforço a ser envidado e resultado a ser alcançado pelos 

administradores públicos.  

Assim, para permitir a necessária atuação dinâmica da Economicidade Colaborativa, a 

configuração da gestão de desempenho se altera (conjunto “7E”) conforme demonstra a 

Figura 11: 

 

Figura 11 - Economicidade Colaborativa na gestão de desempenho. 

 

Figura 11 - Economicidade Colaborativa na gestão de desempenho. 
Fonte: Martins e Marini (2014), adaptado pelo autor. 

 

(ii)  Qualidade e capacidade institucional 

A qualidade/capacidade institucional (ou capacidade de governo) apresenta quatro 

componentes: liderança, competências, prontidão para agir e potencial para a ação e o 

desenho institucional (este último deve oportunizar ao máximo a participação social). 

A liderança é um processo em grupo que envolve a influência de um indivíduo sobre 

os outros. O líder é capaz de integrar e obter convergência. Tem como principais desafios: a 

alocação de recursos (BURNS, 1978); cálculo e negociação, incluindo satisfação de 
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necessidades; mudança das motivações privadas para esferas públicas (LASSWELL, 1966); 

cooperação e redução de conflitos (BARNARD, 1971); e papéis e funções gerenciais 

(MINTZBERG, 1980). De acordo com Hammer & Champy (1993, p.117); “o líder é o criador 

de um ambiente que influencia outras pessoas diretamente. Um líder adiciona estratégia, 

motivação e integração para a organização. 

Em relação ao domínio das competências, Durand (1988) aponta que o conhecimento 

é um conjunto de habilidades e atitudes. Tendo como pressuposto a integração de 

conhecimentos e de habilidades para maximizar a aprendizagem e os resultados, deve-se 

motivar o indivíduo para a ação.  

A prontidão para agir considera o limiar de sensibilidade para responder às demandas 

no momento apropriado, levando em conta a disponibilidade de recursos, legitimidade e 

oportunidade ou urgência (KAUFMAN, KELLER & WATKINS, 1996). De maneira 

semelhante, o potencial da ação está relacionado ao estoque de capacidades ou aos limites de 

ação para solucionar o problema público. 

Por sua vez, o desenho institucional é o arcabouço institucional e administrativo 

aplicado à gestão da organização, influenciando nos seus níveis de tomada de decisão. Ele 

pode limitar ou promover o desempenho e as capacidades colaborativas, favorecendo ou não 

resultados cívicos e republicanos. Aguilar (2011) destacou que o desenho institucional dá a 

medida da qualidade do Estado democrático de direito (capacidade da sociedade civil de agir 

e ser ouvida e a permeabilidade das instituições para isso). O desenho também gradua as 

capacidades e qualidades das instituições para lidar com informação, conhecimento e 

educação, finanças públicas, políticas públicas e administração pública em geral. 

 

(iii)   Sociedade em rede (relacionamento e colaboração) 

Manuel Castells traz a noção de sociedade em redes quando da caracterização do 

compartilhamento de autoridade em rede (2002, apud OLIVEIRA, 2005, p.92). Ela é sensível 

à atuação em estruturas formais e informais (redes) que nela produzem efeito. De acordo com 

Castells (1996, pp. 469-470):  

 

“As redes são estruturas abertas, com o potencial de se expandirem sem limites, 
integrando novos nós desde que sejam capazes de comunicar dentro da rede, 
nomeadamente desde que partilhem os mesmos códigos de comunicação (por 
exemplo, valores ou objectivos de desempenho). Uma estrutura social com base na 
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rede é um sistema altamente dinâmico e aberto, susceptível de inovar sem ameaçar o 
seu próprio equilíbrio”. 

 

 Com o avanço das ferramentas de comunicação e tecnologia, há que se ter cuidado 

para demarcar a transição da sociedade tecnológica, expressa por meio da difusão da Internet, 

e pela aparição na estrutura e na prática social da sociedade em rede. 

(iv)  Valor Público 

Meynhardt et al. (2017) abordou a relevância do valor público para atores 

governamentais e não governamentais com o fim de investigar suas contribuições para a 

sociedade. De acordo com o autor, A criação de valor público pode ser vista como uma 

tentativa contemporânea de articular como as organizações contribuem para o bem comum ou 

interesse público. A depender do contexto (legal, educacional, político e cultural, etc.), a 

criação do valor público irá variar nas respostas e nas implicações práticas. O autor defende 

que o valor público é o que o público valoriza.  

Em artigo anterior, o mesmo acadêmico já asseverava:   

 

“Os gestores do setor público devem questionar constantemente suas atividades para 
entender como podem criar valor para a sociedade. Assim, é importante engajar-se 
no diálogo público. Isso deve formar a base para uma compreensão compartilhada 
dos valores públicos. O que é valioso para a sociedade varia ao longo do tempo e 
entre culturas. Portanto, não pode e não deve ser completamente determinado, mas - 
ao longo da noção de Kant - deve ser entendido como uma ideia reguladora de 
convivência” (MEYNHARDT 2009, p. 281). 

 

Bergt (2004) informa que a Resilência Social é a capacidade que um sistema social 

tem para poder absorver processos de autodesenvolvimento, tendo condições não só de resistir 

à adversidade, mas de utilizá-la em seu processo de desenvolvimento social inter-relacionado 

ao ecossistema.  

Nas políticas de redução de riscos de desastres (RRD), objetiva-se fortalecer as 

capacidades de governo para que as vulnerabilidades sejam reduzidas. Dessa forma, será 

possível aumentar a percepção coletiva de risco de desastres em prol de se construir cidades 

mais resilientes.     

Numa abordagem internacional, segundo a OCDE (2011), os sistemas complexos 

contêm várias vulnerabilidades a crises que podem levar a efeitos negativos rápidos e 
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generalizados. Essa ampla exposição requer preparação estratégica e cooperação internacional 

para apoiar a prevenção e o monitoramento de fenômenos conhecidos ou desconhecidos que 

podem causar choques globais. Os elementos-chave da estratégia incluem o fortalecimento 

das capacidades do governo por meio de instituições e normas internacionais e a 

consolidação da resiliência social (grifo nosso).  

Já numa pesrpectiva comunitária, a resiliência social para Ojeda (apud MILILLO; 

OJEDA, 2005), tem uma concepção epistemológica da Sociologia, donde se compreende, em 

resumo e objetivamente, como a capacidade da superação ou enfretamento de wicked 

problems mobilizando solidariedades sociais e empreender processos de renovação que 

modernizem a estrutura social física e o drama social. Como exemplos de wicked problems, 

há os desastres, a saúde, violência local, pobreza, educação, entre outros. 

Pelo exposto, alcançar a resiliência social exige mapear não só os processos na cadeia 

de governança como também o momento oportuno para a ação pública. Com o intuito de 

compreender o momento em que uma política pública pode e deve ser trabalhada, aborda-se 

brevemente o tema.  

 

5.  Políticas Públicas  

 

Procopiuck (2013) identifica política pública como uma mobilização político-

administrativa para articular e alocar recursos e esforços para tentar solucionar dado problema 

coletivo. Por sua vez, Martins (2003) esclarece que as políticas públicas dispõem sobre “o que 

fazer” (ações), “aonde chegar” (objetivos relacionados ao estado de coisas que se pretende 

alterar) e “como fazer” (princípios e macroestratégias de ação). 

Quanto aos momentos, as políticas públicas perfazem um ciclo. Este Ciclo de Políticas 

Públicas apresenta algumas variações na literatura, mas a estrutura comum conta com as fases 

de formulação, implementação e avaliação. 

Celina Souza, (2006) desdobra a formulação em: definição de agenda; identificação de 

alternativas; avaliação das opções e seleção das opções.   

Frey (2000) também oferta um refinamento da fase de formulação, que é momento-

chave para a aplicação do conceito proposto de Economicidade Colaborativa. O autor a 

subdivide em: percepção e definição de problemas; formação de agenda e elaboração de 
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programas e decisão. De maneira similar, Howlett et al. (2013) assinala três estágios presentes 

no momento da formulação: o reconhecimento do problema; as propostas de solução e a 

escolha da solução. Esses estágios pertencem ao que o autor denomina de “ciclo político-

administrativo”, um esforço de aproximar a política da administração. Esforço este também 

perseguido pela Economicidade Colaborativa. 

Reconhecer problemas para a definição de agenda requer identificar os espaços de 

debates e deliberações e chamar a atenção dos formuladores de políticas públicas. 

Neste âmbito, Lowi (1964) aponta que cada política pública encontra diferentes 

formas de apoio e rejeição em diferentes espaços de debates e deliberações. Sabatier e 

Jenkins-Smith (1993), em seu modelo de coalizão de defesa (advocacy coalition), ressaltam a 

importância de crenças, ideias, valores e recursos disponíveis como constituintes de um 

conjunto de subsistemas relativamente estáveis, articulados com os acontecimentos.  

Para a definição de agenda, existiriam três principais mecanismos para chamar a 

atenção dos decisores e formuladores de políticas públicas ou policy community: (a) 

divulgação de indicadores de dimensão do problema; (b) eventos tais como desastres ou 

repetição continuada do mesmo problema; e (c) feedback, ou informações que mostram 

resultados aquém do esperado (grifo nosso). Atuando em redes, a policy community se 

integra por valores, estratégias e ações, construindo e reconstruindo continuamente.  

Em seu modelo de multiple streams, Kingdon (2003) adota elementos da arena social, 

se preocupando com estágios pré-decisórios, quais sejam:  a formação da agenda (agenda-

setting) e as alternativas para a formulação das políticas (policy formulation). Para o autor há 

três fluxos decisórios que, a depender de sua convergência ou não, influenciam a mudança ou 

permanência de uma agenda: problemas (problems), soluções ou alternativas (policies) e 

política (politics). O Fluxo de Problemas desperta a necessidade de agir por meio de 

indicadores, eventos e feedbacks que sinalizam quando uma “questão” se torna “problema”; o 

Fluxo de Soluções considera as alternativas consensuais construídas por persuasão e difusão 

de ideias para o enfrentamento dos problemas (não necessariamente relacionadas a sua 

percepção) e o Fluxo Político, onde as coalizões são construídas a partir de um processo de 

barganha e negociação política, seja pelo pensamento do momento (“humor nacional”), ação 

de forças políticas organizadas ou mudanças governamentais. 
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A Figura 12 destaca o modelo: 

 

Figura 12 - O modelo de Kingdon. 

 

Figura 12 - O modelo de Kingdon. 
Fonte: Kingdon (2003 [1984]). 

 

Com efeito, faz-se necessário articular e coordenar estratégias para reconhecer 

problemas e definir a agenda pública.  Nesta perspectiva a aprendizagem social é de suma 

importância para a melhoria da cadeia de governança, sobretudo quando se trata de políticas 

públicas para a Redução de Risco dos Desastres (RRD).   

A aprendizagem social é capaz de construir e consolidar valores úteis à resiliência 

social em espaços de debates e deliberações (sejam formais ou informais) e de chamar a 

atenção dos formuladores de políticas públicas. A Escola de Contas e Gestão dos Tribunais de 

Contas tem fundamental importância neste processo. 
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6.  A Escola de Contas e Gestão (ECG-RJ) 

 

Antes de apresentar a Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do 

Rio de Janeiro (ECG/TCE-RJ), vale destacar trecho da obra de Denhardt e Catlaw (2017; p. 

323), do livro intitulado “Teorias da Administração Pública”:  

 

“Construir teoria é aprender uma nova maneira de ver o mundo; na verdade, é 
construir uma nova realidade para nossa vida e nosso trabalho. O processo de 
construção teórica é um processo de aprendizagem. Portanto, (...) tem que 
incluir não somente uma teoria das organizações, mas também uma teoria da 
aprendizagem (grifos nossos).”  

 

A ECG/TCE-RJ é um órgão vinculado à Presidência do Tribunal (TCE-RJ) e está 

integrada ao Sistema Estadual de Ensino. A instituição, na busca por aprimorar o serviço 

público do estado atua isoladamente ou por meio de convênios e parcerias. 

Ressalte-se que algumas atividades da Escola, por sua natureza (palestras, encontros, 

seminários), abrangem um público amplo, capacitando cidadãos e gestores dos setores 

público, privado e da sociedade civil. 

O processo ensino-aprendizagem, conforme já observado, deveria se desvencilhar de 

excessos do modelo racional rumo a modelos mais interpretativos e críticos, ensejando as 

possibilidades de engajamento de cidadãos e dos próprios servidores públicos que deles 

devem se aproximar (e que também são cidadãos) preocupados na com o ethos. Este processo 

é, portanto, fundamental quando da educação para a cidadania e para a prática profissional.  

Em especial, quanto à prática profissional, a ECG se identifica com os conceitos 

defendidos por Barzelay (2018) - ao resgatar a obra de Simon (1996) – quando defende que as 

escolas profissionais são instituições onde os estudantes vêm para a educação na prática 

profissional, bem como nas ciências relevantes para os tipos de fenômenos artificiais que eles 

farão e usarão em seu trabalho. A educação para a prática profissional inclui aprender como 

testar protótipos bem como aprender quais as alternativas mais viáveis para converter as 

condições existentes em condições preferenciais. Ao estabelecer parcerias, a ECG amplia as 

possiblidades de disseminar conhecimento útil e prático. 

A articulação da ECG em redes com outras instituições e escolas de governo, seja no 

âmbito do Grupo de Educação Corporativa (com instituições de educação dos Tribunais de 
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Contas de todo o país), do Grupo de Trabalho para o Fomento do Controle Social no Rio de 

Janeiro ou por meio da Rede Nacional de Escolas de Governo, possibilita maior acesso a 

informações e atividades diversas de outras esferas e regiões, bem como o intenso 

intercâmbio de experiências exitosas. 

No presente trabalho, a ECG-TCE RJ seleciona a política pública e identifica grupos 

de atores pertinentes à temática, sejam eles públicos, privados ou da sociedade civil, visando 

estabelecer parcerias para construir e agregar conhecimento bem como estimular as práticas 

colaborativas quando da formulação da política.  

O conhecimento construído pode estimular a criação ou a preservação de espaços 

qualificados para debates e deliberações, com cidadãos mais engajados, influenciando 

positivamente num desenho mais legítimo, articulado e resolutivo das políticas públicas.  

No tocante ao espaço público e processo comunicacional, Arendt (2007) desenvolve 

uma concepção de política que somente se daria pela ação. O espaço público seria, portanto, 

esse locus do mundo em que se dá o exercício da atividade política por excelência, e em que o 

cidadão exerce seu papel de participar das decisões públicas mediante um processo público de 

comunicação. Em suas investigações, preocupa-se com um melhor diagnóstico da esfera 

pública na contemporaneidade. Ela aponta em suas análises vários problemas, demonstrando 

que esse espaço não vem se formando adequadamente para uma sociedade democrática.  

Barnard (1948) argumenta que espaços informais estimulam mais a participação e a 

colaboração do cidadão. Os espaços informais surgem paralelamente aos formais (ou são 

criados por eles) que deles necessitam. 

Habermas (1992) vai pelo mesmo caminho, resgatando a importância e o papel da 

sociedade civil e seu direito à participação e argumentação, numa esfera pública democrática. 

Esta última é uma “estrutura comunicativa”, um centro potencial de comunicação pública, que 

revela um raciocínio de natureza pública, de formação da opinião e da vontade política, 

enraizada no mundo da vida através da sociedade civil. A esfera pública tem a ver com o 

“espaço social” do qual pode emergir uma formação discursiva da opinião e da vontade 

política. 

Aqui vale recordar os ensinamentos de Mary Parker Follet, primeira estudiosa a 

introduzir o conceito de circularidade na interação dos seres humanos como descrito em sua 

obra Creative Experience, de 1924 (FOLLET, 1997). Para a autora, O que se entende por 
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comportamento circular são a confrontação e o jogo livre na exposição de ideias em uma 

discussão aberta, no processo comunicacional. 

O processo comunicacional é melhor no espaço público quando se melhora a eficácia 

das relações interpessoais existentes, o que facilita a implementação das mudanças planejadas 

(ARGYRIS, 1970). Isso seria desempenhado por um consultor externo à organização. A ECG 

trabalharia nesta perspectiva. O autor destaca três tarefas básicas para o consultor externo: (i) 

ajudar a produzir informações válidas e úteis; (ii) criar condições para que seus alunos possam 

tomar decisões vem fundamentadas e livres; e (iii) ajudar os alunos a se comprometerem 

internamente com sua decisão. Assim a ECG, desempenhando o papel de consultor externo 

facilita a aprendizagem pessoal e organizacional. E para que a aprendizagem se torne efetiva - 

afete ou influencie a ação – as teorias devem se tornar mais compatíveis e suscetíveis às 

mudanças (ARGYRIS & SCHÖN, 1978).  

Isso também afeta a maneira de agir do agente político (eleito ou indicado para algum 

cargo estratégico). Este é desejoso em manter o status quo, via de regra. Mas, diante de um 

aprendizado ou descoberta crítica à estrutura, o agente deve decidir se vai agir com autoridade 

(mantendo o status quo) ou com senso democrático (mudando as regras com o grupo). 

Importa que ele seja hábil para operar com as diferentes formas de aquisição de 

conhecimento, evoluindo a gestão. Barnard (1948) aponta que o agente deve conciliar 

interesses e também ter a responsabilidade moral de expandir o campo de cooperação e das 

escolhas bem como promover o desenvolvimento do cidadão.    

Esta habilidade de administrar pessoas e conhecimentos é principal ferramenta de 

enfrentamento a problemas complexos como os desastres. Toda esta integração atende à 

dimensão democrática da accountability (nos componentes: transparência, responsividade e 

comunicabilidade – Quadro 1) interna ao construto da Economicidade Colaborativa.  

Vale aqui destacar que a capacitação oportunizada pela ECG não é mágica ao ponto de 

despertar o engajamento (do cidadão, do servidor e mesmo do agente eleito) de maneira 

repentina. Os processos organizacionais trabalhados pela ECG na estrutura do binômio 

ensino-aprendizagem devem, necessariamente, considerar as experiências de seus “alunos” 

desprendendo-se da racionalidade e do positivismo excessivos (modelo racional). Por 

conseguinte, os passos devem ser dados privilegiando a intuição e a interpretação dos 

fenômenos (modelo interpretativo) bem como a reflexão para uma postura crítica (modelo 

crítico). 
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Denhardt e Catlaw (2017) relaciona estes três modelos quanto a três processos 

organizacionais (formas de saber, de decidir e de agir): 

 

Quadro 3 - Relação entre modelos e processos organizacionais. 
 
 Modelo Racional Modelo Interpretativo Modelo Crítico 

Ciência social positiva Teoria interpretativa, 
fenomenologia  

Ciência social crítica 

Formas de saber Controle Entendimento Autonomia, reflexão 
Formas de decidir Processos racionais de 

tomada de decisão 
Emotivo-intuitivo, 
simbólico 

Crítico de valor 

Formas de agir Ação instrumental Ação expressiva Ação educativa 
 
Quadro 3 - Relação entre modelos e processos organizacionais. 
Fonte: Denhardt & Catlaw (2017). 
 
 

Neste sentido, a administração pública tradicional e o NPM se enquadram no modelo 

racional enquanto as novas abordagens são sensíveis ao modelo interpretativo e ao crítico.  

Em conformidade aos estudos de Kingdon (2003) ao selecionar a Política de Redução 

do Risco de Desastres (RRD), a ECG identifica uma questão. Com o fito de a questão se 

tornar problema, faz-se importante a adoção do indicador de proteção de cidades do IEGM, o 

i-Cidade. Por fim, para o reconhecimento do problema e sua ascensão à agenda pública do 

município são necessárias parcerias da ECG com os grupos de atores pertinentes à política de 

RRD. 

 

7.       O i-Cidade do IEGM e Parcerias com a ECG-RJ 

 

7.1 IEGM 

O Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), desenvolvido em 2014 pelo 

Tribunal de Contas de SP (TCE-SP) e aprimorado posteriormente pelo Instituto Rui Barbosa 

(IRB), é ferramenta de aferição da efetividade da gestão administrativa das prefeituras, no 

exercício anterior a sua aplicação, contando com sete indicadores: educação, saúde, 

planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, proteção das cidades e governança da tecnologia 

da informação. Ele é composto por dados governamentais, dados de prestação de contas e 

informações levantadas a partir de questionários preenchidos pelas Prefeituras Municipais. O 

índice, com suas sete dimensões (Figura 13), é potencial ferramenta de diagnóstico para a 
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melhoria da governança e, por conseguinte, da gestão pública. Ele foi desenvolvido pela Rede 

Nacional de Indicadores Públicos (Rede INDICON) criada pelo Instituto Rui Barbosa (IRB)8, 

associação civil de estudos e pesquisas que fomenta novos aprendizados para modelagem de 

políticas públicas, haja vista promover a busca pelo aperfeiçoamento dos procedimentos dos 

Tribunais de Contas do Brasil, órgãos de Controle da Administração Pública. 

A Figura 13 apresenta as dimensões e seus percentuais no conjunto do IEGM: 

 

Figura 13 - Percentuais das dimensões do IEGM. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 13 - Percentuais das dimensões do IEGM. 
Fonte: Manual do IEGM (TCE RJ, 2016). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
8 Para maiores informações acerca do IRB da Rede INDICON e do início da operacionalização do IEGM, 
acessar: http://www.irbcontas.org.br/site/index.php/2014-11-07-12-36-15/noticias/item/421-primeira-
reuniao-tecnica-da-rede-indicon-sera-em-maio. 
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Importante ressaltar que, apesar de a denominação do IEGM estar relacionada à 

componente de resultado (efetividade), trata-se de um índice que, na verdade, mapeia os 

esforços municipais quanto à consecução de determinada política conforme demonstrado por 

cada um de seus indicadores.   

No presente estudo, conforme o que preleciona Kingdon (2003) e uma vez selecionada 

política de RRD pela ECG, é destacado o indicador i-Cidades com o fito de a questão se 

tornar problema. Este indicador mensura o grau de envolvimento no planejamento municipal 

para proteção dos cidadãos frente a possíveis eventos de sinistros e desastres. Ao órgão 

jurisdicionado são fornecidos quesitos específicos sobre a proteção realizada em suas cidades 

que devem ser respondidos eletronicamente (Anexo 1). Assim, as métricas matemáticas deste 

indicador permitem a visualização da gestão municipal quanto ao grau de inter-

relacionamento com outros órgãos de suporte e a sua gestão quanto à preparação e reação em 

situações de emergência.  

Agrupamos quesitos que permitem agir em colaboração. No Quadro 4 estão listados 

estes 07 (sete) quesitos (do total de 12) que ensejam práticas colaborativas. 

 
 

Quadro 4 - Quesitos que ensejam práticas colaborativas. 
 
 

QUESITOS 

3 O município utiliza alguma forma de registro eletrônico para cadastramento de ocorrência de 
Proteção e Defesa Civil? 

4 O município possui algum tipo de levantamento para identicação de risco para intervenções do Poder 
Público? 

5 O município possui Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil? 

6 O município capacita seus agentes para ações municipais de Proteção e Defesa Civil? 

7 Se o município possui mais de 20.000 habitantes, foi elaborado seu Plano de Mobilidade Urbana? 

11 O município possui ameaças potenciais mapeadas? 

12 O município utiliza sistemas de alerta e alarme para desastres? 

 
Quadro 4 - Quesitos que ensejam práticas colaborativas. 
Fonte: Extraído do questionário i-Cidade do IEGM (2016). 
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Registre-se que o Plano de Contingência (PLANCON) funciona como um 

planejamento da resposta e por isso, deve ser elaborado na normalidade, quando são 

definidos os procedimentos, ações e decisões que devem ser tomadas na ocorrência do 

desastre. Na etapa de resposta, tem-se a operacionalização do plano de contingência, quando 

todo o planejamento feito anteriormente é adaptado à situação real do desastre (MI, 2017). 

 

7.2 Parcerias com a ECG 

 

Uma vez que o indicador i-Cidades sinalizou a questão da RRD como problema, este 

deve ser reconhecido pelos formuladores de políticas para que seja estabelecido na agenda 

pública. Dessa forma, são fundamentais as parcerias da ECG com grupos de atores pertinentes 

à política de RRD das outras esferas de poder.  

Neste sentido, os colaboradores da esfera federal são os seguintes: Secretaria de 

Proteção e Defesa Civil (SEDEC) - do Ministério da Integração Nacional (MI); Centro 

Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais - CEMADEN do Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC); Ministério das Cidades 

(MCidades) pelo Programa Nacional de Capacitação das Cidades (PNCC). São colaboradores 

da esfera estadual: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ); Escola de Defesa 

Civil (ESDEC). Parceiros da esfera municipal: atores legitimados municipais como, por 

exemplo, servidores municipais, líderes comunitários e os Conselhos Municipais de Defesa 

Civil ou Conselhos relacionados.  

Haja vista as peculiaridades de cada município, adiante segue breve apresentação dos 

colaboradores federais e estaduais. 

As Parcerias Federais e Estaduais 

1) O MI e a SEDEC 

O Ministério da Integração Nacional – MI - tem a Secretaria Nacional de Proteção e 

Defesa Civil – SEDEC a ela vinculada.   

A proteção e defesa civil no Brasil, legalmente constituída pela Lei nº 12.608 de 10 de 

abril de 2012, está organizada sob a forma de sistema denominado Sistema Nacional de 

Proteção e Defesa Civil - SINPDEC, composto por um conjunto de órgãos multissetoriais 
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cuja atuação se dá sob um conceito matricial com dinâmica vertical e horizontal, em todo o 

território nacional. 

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - SEDEC, representante do órgão 

central do SINPDEC, é o órgão responsável por coordenar as ações de proteção e defesa civil 

em todo o território nacional. Sua atuação tem o objetivo de reduzir os riscos de desastres. 

Também compreende ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, e se 

dá de forma multissetorial e nos três níveis de governo federal, estadual e municipal - com 

ampla participação da comunidade. A ação organizada de forma integrada e global do 

SINPDEC proporciona um resultado multiplicador e potencializador mais eficiente e eficaz 

do que a simples soma das ações dos órgãos que o compõem. 

Todos os órgãos do SINPDEC têm atribuições, mas a atuação do órgão municipal de 

proteção e defesa civil é extremamente importante, tendo em vista que os desastres ocorrem 

nas cidades. O município deve estar preparado para atender imediatamente a população 

atingida, reduzindo perdas materiais e humanas. Por isso, a importância de cada cidade criar 

um órgão que trate da redução dos riscos e da eficácia na resposta imediata aos desastres. 

2) Ministério das Cidades (MCidades) e o Programa Nacional de Capacitação das 

Cidades (PNCC) 

O MCidades tem como objetivos combater as desigualdades sociais, transformar as 

cidades em espaços mais humanizados e ampliar o acesso da população a moradia, 

saneamento e transporte. O Ministério tem entre seus princípios e eixos de atuação a 

construção da igualdade e a melhoria da qualidade de vida nas cidades brasileiras. Com efeito, 

busca atuar no processo de promoção do Direito à Cidade e da inclusão social. Uma das 

tarefas mais importantes, neste sentido, é a capacitação de agentes públicos e sociais para as 

políticas públicas urbanas integradas. Uma delas é a Mobilidade Urbana que se integra à 

RRD.   

Quanto à capacitação, faz-se menção ao PNCC. Este programa promove, coordena e 

apoia programas de desenvolvimento institucional e de capacitação técnica que tenham como 

objetivo não apenas atender aos requisitos de eficácia e eficiência na execução de programas e 

projetos, mas, principalmente, colaborar na construção de cidades democráticas e com justiça 

social.  
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3) O MCTIC e o CEMADEN 

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC - tem a ele 

vinculado o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais - CEMADEN. 

Criado em 2011, este órgão adota uma estrutura técnico-científica especializada, 

desenvolvendo capacidade científica, tecnológica e de inovação para continuamente 

aperfeiçoar os alertas de desastres naturais. Ele tem como missão realizar o monitoramento 

das ameaças naturais em áreas de riscos em municípios brasileiros suscetíveis à ocorrência de 

desastres naturais, além de realizar pesquisas e inovações tecnológicas que possam contribuir 

para a melhoria de seu sistema de alerta antecipado, com o objetivo final de reduzir o número 

de vítimas fatais e prejuízos materiais em todo o país. 

O CEMADEN opera 24 horas por dia, sem interrupção, monitorando, em todo o 

território nacional, as áreas de risco de 957 municípios classificados como vulneráveis a 

desastres naturais. Entre outras competências, envia os alertas de desastres naturais ao Centro 

Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), do Ministério da Integração 

Nacional (MI), auxiliando o Sistema Nacional de Defesa Civil. 

4) A ESDEC 

A Escola de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro (EsDEC), foi criada em 2003 e 

visa contribuir de forma eficiente para a proteção das comunidades, preparando-as para 

minimizar os riscos que sobre ela incidam, através da redução de suas vulnerabilidades. Este 

órgão de ensino também coopera para a formação e capacitação de profissionais ligados à 

área de Defesa Civil de forma que possibilite um melhor planejamento e gerenciamento de 

ações coordenadas de resposta. 

A ESDEC objetiva capacitar profissionais dos diversos órgãos estaduais e municipais 

de Defesa Civil que atuam, principalmente, como gestores de riscos e de ações operacionais 

de Defesa Civil. Também promove junto às entidades não governamentais, comunidades em 

risco, associações comunitárias, clubes de serviços e segmentos estudantis, noções de gestão 

de riscos e defesa civil, conscientização acerca das ameaças e participação em programas de 

redução de vulnerabilidades. 

5) O MPRJ 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), no sentido da RDD, tem 

operado com uma programação, dentre outras, denominada Projeto Morte Zero. O objetivo do 
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projeto do MPRJ é debater medidas que ampliem a resiliência local a variações climáticas 

extremas e, com isso, evitar mortes decorrentes de acidentes naturais, como deslizamentos e 

inundações. O propósito é integrar as Defesas Civis Municipais de todo o Estado. O programa 

ressalta a importância de ouvir as experiências dos municípios e de atuar em conjunto. 

Também assinala a necessidade de um olhar fundamentado na prevenção de desastres, 

sobretudo em áreas elencadas como mais vulneráveis. 

Listados os colaboradores e destacado o i-Cidade, o próximo passo para aplicar os 

fundamentos da Economicidade Colaborativa na política de RRD é a programação de cursos, 

seminários e simpósios para cada município que os receberá. Esta programação será 

conduzida pela ECG e planejada e implementada tanto por ela como pelos demais 

colaboradores.  Entretanto há que se compreender, antes, as diferentes realidades das cidades. 

E isto pode ser melhor trabalhado pela metodologia design-thinking, tema que será tratado 

adiante. 

 

8  Para entender cada realidade: o design-thinking 

 

8.1  Visão geral 

Conforme já observado, as novas abordagens da administração pública defendem que 

o cidadão esteja no centro do governo. Este é o traço principal da governança democrática que 

sustenta o conceito proposto de Economicidade Colaborativa. Todavia, quando se trata de 

conceber políticas, processos e serviços, o atual governo brasileiro – em seu design 

convencional - adota muitas vezes uma abordagem autocrática, “empurrando” as políticas 

para o cidadão. Embora sejam identificados benefícios são mais frequentes as deficiências, 

uma vez que as visões dos cidadãos não são necessariamente levadas em conta quando da 

concepção da política pública. 

Não raro se verifica um design convencional essencialmente vertical de governo, de 

cima para baixo, centralizado, fragmentado e segregado.  

O design inovador de governo, por sua vez, considera a sociedade como uma rede 

colaborativa e opera com grupos de partes interessadas, identificando seus pontos de vista, 

necessidades e expectativas. Recordemos a presença do elemento “inovação” e sua 

importância na cadeia de governança colaborativa (Figura 9).  
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O design inovador materializa-se como metodologia pela expressão “design-thinking”. 

  O design-thinking é um sistema de criação de design que amplia o espectro de 

atividades de inovação com um ethos de projetar, valorizando o ser humano. O perfil daquele 

que o desenha deve ter: empatia; pensamento integrador; otimismo, experimentalismo e 

colaboração (BROWN, 2008). É um sistema de criação de um desenho por inovação, baseado 

em três pilares: desejabilidade (desirability), viabilidade ou factibilidade/exequibilidade 

(feasibility) e sustentabilidade/duração sustentada (viability). O desenho inovador tem como 

pressuposto uma sociedade em rede colaborativa que se preocupa em agregar valores. Usa, 

portanto, a sensibilidade e os métodos do designer para combinar as necessidades das pessoas 

com o que é tecnologicamente viável e sustentável, convertendo em um valor pode ser 

internalizado. É considerado como uma maneira sistêmica de projetar (BUCKMINSTER 

FULLER e McHALE, 1965). Herbert Simon (1996) o tinha como metadisciplina para todas 

as profissões, uma “ciência do artificial” como em sua obra. Aliás Barzelay (2018) revisita 

esta obra de Simon, destacando o conceito de “educação para a prática profissional”. O autor 

enfatiza as relações entre prática profissional, condições existentes e preferenciais, testes e 

alternativas com protótipos (design-thinking) para a resolução de problemas, avaliação, 

decisões e uso.   

O objetivo do design thinking é equipar os governos com abordagens inovadoras para 

enfrentar os desafios contemporâneos, como padrões econômicos e sociais interconectados e 

difusos, problemas mais complexos, limites de governança confusos e confiança reduzida na 

ação pública (POWER, 2004). É uma abordagem humana e centrada nos destinatários finais, 

ou seja, nos cidadãos. Isso leva a soluções que são refinadas progressivamente por meio de 

um processo iterativo de fornecer voz aos cidadãos e engajá-los na tomada de decisões (via 

empatia profissional, colaboração, cocriação e coprodução), de considerar causas múltiplas e 

perspectivas diversificadas para os problemas em questão (escala); e experimentando ideias 

iniciais (prototipagem e testes) (PNUD, 2014). Como tal, é mais promissor quando a 

inovação, em vez da adaptação, é necessária.  

Com base nas experiências do setor privado, o design-thinking busca estimular o 

pensamento criativo no processo de tomada de decisão e acelerar a síntese de soluções 

políticas cada vez mais efetivas. Selecionar corretamente o problema, corretamente, desde o 

início é uma pré-condição para o desdobramento eficaz das fases de formulação, 

desenvolvimento, adoção e implementação de políticas (OCDE, 2013). Designers, portanto, 

atuam como administradores para interações aprimoradas tanto por meio de compartimentos 
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administrativos como na interface entre a administração pública e o "mundo real". Os 

servidores designers devem ser capacitados e se aproximar de cidadãos mais capacitados para 

que, civicamente engajados, contribuam no processo de inovação. 

Assim, o design-thinking revisita a formulação de políticas públicas tradicionais e a 

tomada de decisões. Previamente, requer habilidades específicas raramente disponível em 

ambientes do setor público (PNUD, 2014), daí a necessidade do processo ensino-

aprendizagem na cadeia de governança. Ele também tem o potencial para criar/preservar 

novos espaços de debates e deliberações que possam contestar hierarquias estabelecidas ou 

categorias burocráticas.  

O design-thinking, para Brown, (2008), vai ocorrer em três fases: Inspiração (onde se 

identificam os problemas e as oportunidades); Ideação (pensamento integrador para 

continuamente prototipar e testar) e Implementação (aplicar, multiplicando e adotando 

estratégias de comunicação).   

Já de acordo com Adler, Lucena, Russo, Vianna e Vianna (2011), um processo de 

pensamento de design-thinking pode ser dividido, mas não sequenciado, em: imersão, análise 

e síntese, ideação e prototipagem: a Imersão é dividida em duas partes, preliminar e em 

profundidade, ocorre quando uma equipe aborda um problema de diversas perspectivas e 

pontos de vista. Assim, é possível criar insumos para o estágio de análise e síntese; a Análise 

e a Síntese é a fase em que os dados coletados na fase de imersão devem ser submetidos são 

analisados e sintetizados para se organizarem e criarem padrões identificáveis, de acordo com 

uma lógica que permita entender o problema em questão; a Ideação é o estágio em que um 

produto de público-alvo é definido para aqueles que serão “atendidos” pelas soluções criadas 

com base em ideias inovadoras para um tópico do projeto em questão. Para fazer isso, a 

síntese criada nas etapas anteriores é usada. Neste estágio, além da equipe multidisciplinar 

envolvida ao longo do projeto, são incluídos outros atores, como usuários (públicos) e 

profissionais da área, com vistas à obtenção de múltiplas perspectivas e um resultado mais 

rico e diversificado. Por fim, a Prototipagem é o momento em que as ideias abstratas obtêm 

conteúdo formal e material, para representar a realidade capturada e fornecer validação de 

todo o conteúdo aprendido.  

8.2 Aplicação no serviço público 

O G.Nova, Laboratório de Inovação em Governo da Escola Nacional de 

Administração Pública (ENAP), lançou o Kit de Ferramentas Design-Thinking Aplicado ao 
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Serviço Público, com o objetivo de auxiliar servidores públicos na aplicação do Design 

Thinking para solução de desafios no governo (ENAP, 2018). O documento apresenta as 

generalidades da metodologia e corrobora com as descrições anteriores conforme demonstra a 

figura 14: 

 

Figura 14 - Generalidades do design-thinking aplicado ao serviço público. 

 

 

Figura 14 - Generalidades do design-thinking aplicado ao serviço público. 
Fonte: ENAP/G.NOVA (2018). 

 

 

Na mesma linha, o diagrama em PNUD (2015) considera os seguintes fatores-chave 

para a abordagem do design-thinking, conforme a figura 15: 
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Figura 15 - Fatores-chave do design-thinking. 

 

 

Figura 15 - Fatores-chave do design-thinking. 
Fonte: PNUD (2015). 

 

A Empatia é compatível com o “entender”, com a “imersão” e com a “inspiração”, dos 

modelos anteriores. Desenvolver a empatia significa o sentir da realidade local dos cidadãos 

abordados, não só pelos servidores públicos capacitados como também pelos agentes políticos 

sensíveis a determinado tema (Hasso Plattner Institute of Design, HPID ,2010).  Deve ser o 

mais bem executado possível ao longo de um período de tempo, de modo a criar confiança 

com os usuários e apreciar mudanças nas atitudes. A empatia aproxima a política da 

administração, a formulação da implementação, a teoria da prática. Ela também ajuda a 

separar as diferenças entre as necessidades e os desejos dos usuários e tem o potencial de 

conduzir a uma reconsideração dos valores para auxiliar no processo de cocriação. A empatia 

alimenta a curiosidade e o desejo para saber por que as coisas funcionam da maneira como 

funcionam, que é a base mais promissora do trabalho criativo "ideativo". Isso faz com que as 

atitudes não sejam mais defensivas e sim colaborativas.   

A cocriação é considerada componente central do pensamento de design (BASON, 

2010). Procura multiplicar as capacidades produtivas envolvendo cidadãos, servidores e 

agentes eleitos na criação de novas soluções para os problemas que as afetam. A cocriação 

dependerá da aprendizagem social resultante da experimentação compartilhada (BESSSANT, 

2005; SANDERS & STAPPERS, 2008). Ela não deve ser confundida com a “coprodução” 

(BOYLE et al., 2010), que define tentativas de alavancar recursos próprios e engajamento 
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para melhorar a prestação de serviços públicos. Ela vem antes, mais abstrata que a 

coprodução, mas não menos importante para o sentir da realidade local dos cidadãos 

(destinatários finais). 

Para isso, são necessários processos iterativos e articulados. É possível articular uma 

estrutura geral para os processos de design em que pese não serem eles lineares. O Design 

Council, órgão público do Reino Unido, responsável por tornar o design um tema central no 

desenvolvimento da Grã- Bretanha, instituiu em 2005 uma pesquisa sobre o processo de 

condução de projetos em algumas empresas e constatou que existem dois estados 

fundamentais: o de expandir o entendimento sobre o desafio enfrentado, e o de refinar o 

conhecimento adquirido para encontrar novas associações e significados (PINHEIRO, 2011, 

p. 44). 

A primeira etapa, de divergência, possibilita uma multiplicidade de opções. A 

segunda, de convergência, representa as decisões sobre essas opções, isto é, trata- se de fazer 

escolhas e gerar foco no projeto. 

O Design Council atribuiu o nome de Duplo Diamante (Double Diamond) a este 

constante processo de expandir e refinar, que possui, como dito, natureza iterativa. As figuras 

na sequência (16 e 17) demonstram, respectivamente o processo divergência-convergência e o 

Duplo Diamante. 
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Figura 16 - Divergência-convergência no design-thinking. 

 

 

Figura 16 - Divergência-convergência no design-thinking. 
Fonte: Design Council (2005). 

 
 
 
 

Figura 17 - Duplo-Diamante. 
 

 

Figura 17 - Duplo-Diamante. 
Fonte: Escola de Design Thinking – Echos (2005). 
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8.3 Design-thinking e wicked problems 

 

Brown & Wyatt (2010) apontam que problemas sistêmicos e interconectados (wicked 

problems) precisam de soluções sistêmicas e interconectadas. Na mesma linha, Boyer et al. 

(2013) que os agentes eleitos (designers da cúpula estratégica) devem atuar como uma “cola” 

que une vários tipos de conhecimento, múltiplas abordagens e múltiplas formas de valor numa 

equipe que trabalhe em direção a uma proposta coerente. 

Assim há que se catalisar e criar valores profissionais diariamente (HOYRUP, 2010; 

HOYRUP et al., 2012). Ao introduzir o conceito de inovação nos domínios das políticas 

públicas, o valor para o qual esta inovação deve contribuir não pode ser medido diretamente 

por pura produtividade econômica, como no negócio privado. A inovação em serviços 

públicos tem o potencial de prevenir a marginalização, aumentar a segurança social e o 

desenvolvimento de sistemas de saúde ou educação, além de combinar eficácia e qualidade de 

serviço público. 

Em se tratando de wicked problems como os desastres, é cediço seu efeito perturbador 

em todo o sistema local ou mesmo regional. Na reconstrução pós-desastre, os fatores adversos 

formam uma combinação de tristeza, desespero e frustração entre a população afetada. Há um 

sentimento de enorme pressão e falta de recursos (RODRIGUEZ et al. 2007). 

Obviamente, na fase pós-desastre, a experimentação e o teste iterativo não são viáveis 

diante da gravidade do caso. No entanto, os desastres geralmente oferecem a oportunidade de 

redesenhar a arquitetura de governança horizontal das comunidades locais (“Reconstruir 

Melhor”, Marco de Sendai – UNISDR - 2015). Esse novo design geralmente se baseia em 

vantagens estruturais pré-existentes mais ou menos latentes ou introduz sistemas inovadores 

(BOYER et al., 2013). 

Assim, no presente trabalho, a aplicação prática da Economicidade Colaborativa vai se 

dar a partir de cursos, seminários e simpósios conduzidos pela ECG, com o i-Cidade para a 

RRD. A Economicidade Colaborativa, assim, deve ser considerada como um “conceito-

processo para gerar valor público” alinhado com a realidade de cada cidade. (MARTINS & 

MARINI 2014). 

Há, portanto, a necessidade de modelar tais movimentos na forma de fluxos de valor 

público, a fim de intensificar e direcionar o trabalho para as partes interessadas, de maneira 
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horizontal, pelo sentir do cidadão. É desse modo que os fluxos de valores partem do controle 

externo, pela ECG, rumo aos elementos de controles social e interno (caracterizando um 

controle integrado e harmônico). Essas modelagens de fluxos de valor - para o controle 

integrado e harmônico - conduzidas pela ECG/TCE-RJ podem reforçar o trabalho horizontal, 

a indução de autocriação e cocriação de valor público com transparência, abertura e 

permeabilidade. Tais modelagens reuniriam os requisitos de desejabilidade, viabilidade e 

sustentabilidade, característicos da metodologia design-thinking. 
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9. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

9.1  Metodologia 

 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos adotados no presente estudo, 

com o objetivo de encontrar possibilidades de respostas para o problema levantado.  

O estudo consta como um projeto piloto categorizado, quanto à natureza, como 

desenvolvimento teórico e experimental. É teórico, pela perspectiva do Controle Externo e 

experimental, para a política pública de Redução de Riscos de Desastres (RRD) (GIL, 2010, 

p.26). É apresentado e desenvolvido o conceito Economicidade Colaborativa. Para aplicá-lo 

ao modelo de Múltiplos Fluxos de Kingdon (2003) a ECG adota o indicador i-Cidades do 

IEGM para que este sinalize a questão referente à gestão de redução de risco de desastres 

como problema a ser reconhecido). Além disso, ela coordena um grupo de instituições 

parceiras especialistas no tema de RRD para que este seja reconhecido pelos formuladores de 

políticas, chegando à agenda governamental. Neste sentido e auxiliado pela metodologia 

design-thinking a ECG e as instituições colaboradoras, atentas às necessidades de cada 

município, promovem cursos, simpósios e seminários para capacitação de servidores e 

cidadãos. Estes eventos fomentam debates que colaboram para o engajamento cívico e a 

criação/preservação de espaços deliberativos. Com efeito, contribui-se para aumentar o 

potencial de participação social nos momentos pré-decisórios das políticas públicas de 

redução de riscos de desastres, visando à resiliência social.  

Quanto à estratégia de investigação, ela é qualitativa (JACOBSEN, 2009), haja vista 

não se utilizar de números para a análise de suas variáveis. 

Quanto aos fins, de acordo com Vergara (2010), ela pode ser classificada como 

exploratória, dado o pouco conhecimento sobre o assunto a ser pesquisado (acerca da 

economicidade e da accountability);  

A Coleta de dados foi realizada por meio de levantamento bibliográfico e dados 

secundários.  
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9.2 Contexto dos protótipos 

 

Valendo-se da capilaridade do IEGM nos 91 municípios jurisdicionados pelo Tribunal 

de Contas do estado do Rio de Janeiro, dada a obrigatoriedade de sua informação (conforme a 

Deliberação TCE RJ no 271/2012), a Escola de Contas e Gestão (ECG-TCE/RJ) adota o 

indicador i-Cidades para propiciar a participação social, quando dos estágios iniciais de 

formulação de política pública de Redução de Riscos dos Desastres (RRD). 

Encontram-se, no Anexo 1, informações mais detalhadas a respeito do questionário 

aplicado, no ano de 2017 (ano base: 2016). Serão utilizados os dados colhidos de 2016 (ano 

base 2015) e 2017 (ano base 2016). 

Ressalte-se que, para auxiliar os jurisdicionados a responder e evidenciar as respostas 

do questionário, foi recentemente editado o Manual de Orientações do IEGM – Ciclo 2017 

(TCE RJ, 2017). 

Neste contexto, a ECG promove a integração e a articulação dos colaboradores 

federais (SEDEC do MI, CEMADEN/RJ do MCTIC, MCidades), estaduais (ESDEC/RJ e 

MPRJ) e municipais (servidores, Conselhos Municipais de Defesa Civil ou similares, 

especialistas e líderes comunitários), conforme a política pública de Redução de Riscos de 

Desastres (RRD).  

Para este fim, deverão ser considerados os seguintes Eixos e suas correspondências ao 

Modelo de Kingdon (2003) - A Figura 18 ilustra o modelo aplicado. 

1) Utilizar o i-Cidades como sinalizador de uma questão-problema (gestão de 

desastres – políticas de RRD) – Fluxo de Problemas.   

2) Estabelecer cursos, seminários e simpósios presenciais (itinerantes ou não) e/ou à 

distância, ministrados pelos professores da ECG-TCE/RJ em parceria com 

instituições afetas ao tema, endereçados aos servidores e aos colaboradores 

municipais – Fluxo de Soluções; 

3) Atuar em cooperação ou colaboração com os agentes políticos (prefeito, 

vereadores, líderes comunitários e representantes de conselhos de políticas 

públicas) aproximando-os dos especialistas ao tema de RRD – ciclo político-

administrativo (Howlett, 2013) – Fluxo Político; 
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4) Sensibilizar e buscar a integração dos atores do Eixos 2 e 3 com os 

formuladores/empreendedores de políticas com os cidadãos e os servidores em 

torno do demonstrado pelo Eixo 1, convergindo os três fluxos – Janela de 

Oportunidade; 

5) Fomentar o debate da política de RRD, com participação social, em espaços 

institucionalizados de deliberação para sua formulação ou reformulação – Agenda 

governamental municipal.   

 

Figura 18 - Aplicação do modelo de Kingdon. 

 

Figura 18 - Aplicação do modelo. 
Fonte: Kingdon (2003 [1984]). 

 

9.3  Critérios a serem utilizados para a aplicação dos protótipos 

Os protótipos serão aplicados em municípios que apresentem maiores graus de 

vulnerabilidades frente a ameaças, o que eleve seus riscos quando da ocorrência de um 

desastre. 
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10.  POSSIBILIDADES DE DISCUSSÃO  

 

Importante aclarar e frisar que não é intenção desse estudo o desenvolvimento de toda 

uma tese jurídica a respeito do tema. Aspira-se, isso sim, a alcançar uma interpretação útil à 

prática onde a Economicidade Colaborativa possa dar contornos integradores ao controle da 

administração pública, ao revisitar conceitos já existentes como accountability, os “6Es”, 

legalidade, legitimidade, dentre outros. Ela deve ser interpretada de maneira mais ampla e ao 

mesmo tempo pragmática, em resposta ao que hoje vem sendo realizado quando se trata de 

controle da administração pública. Com os controles social e interno fortalecidos pela 

aprendizagem social, viabiliza-se um melhor uso da accountability pelos Tribunais de Contas 

no momento do “nascimento” de políticas públicas para que melhor enfrentem problemas 

muito complexos (wicked problems) a exemplo dos desastres. 

A Economicidade Colaborativa é, assim, conceito proposto para a melhoria da 

contribuição dos Tribunais de Contas na governança democrática de políticas públicas, 

sobretudo aquelas relacionadas à RRD. E como toda e qualquer nova teoria, encontra 

obstáculos que devem ser suplantados e “atalhos” que devem ser aproveitados. Nesta seção de 

discussão, obstáculos e “atalhos” serão, doravante, debatidos. 

 

Economicidade 

A economicidade tem potenciais de integração e de dinamismo tão intensos quanto os 

da accountability. Entretanto estes potenciais, da mesma forma que os da accountability, não 

são utilizados em sua plenitude pelos Tribunais de Contas, limitando a relação sinérgica e 

necessária entre os institutos. Podem ser identificados limites e vantagens neste sentido. 

Quanto aos agentes limitadores, há que se contorná-los, superá-los ou mesmo eliminá-los para 

se alcançar o conceito proposto de Economicidade Colaborativa. 

Dentre as restrições à evolução do conceito de economicidade, podem ser citadas três: 

(i) sua utilização pelas Cortes de Contas como mero instrumento de verificação de preços; (ii) 

sua peculiar aproximação ao conceito da eficiência e (iii) receio de que sua intensidade possa 

“invadir” discricionariedade do gestor.  

(i) Utilização da Economicidade pelos Tribunais de Contas: “o Controle Externo 

analisa a Economicidade”: 
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Há dificuldades em operar a economicidade uma vez que a maioria das fontes de preço 

utilizadas são referenciais e os preços de bens ou serviços estão sujeitos a “ruídos” nos dados 

econômicos que os formam, como exemplos: sazonalidades, tendências e ciclos. Para uma 

maior fidedignidade de análise seriam imprescindíveis informações confiáveis aliadas a 

métodos estatísticos e econométricos que, em realidade, variam de região para região do 

Estado ou até mesmo dentro de um município em determinado lapso temporal. Algo pouco 

factível na realidade dos órgãos de controle institucional (externo e interno).  

Dito de outro modo, o atual exame da economicidade pelo controle externo dos 

Tribunais de Contas permanece um sentido de se “gastar menos” em vez de se buscar uma 

configuração transdisciplinar do conceito. Uma configuração que seja mais adequada às 

atribuições institucionais amplas e complexas das Cortes de Contas, como se propõe com a 

Economicidade Colaborativa. 

(ii)      Aproximação ao conceito da eficiência: 

Um dos entendimentos majoritários é que a economicidade significa controle da 

eficiência na gestão financeira e na execução orçamentária, consubstanciada na minimização 

de custos e gastos públicos e na maximização da receita e da arrecadação. Por exemplo: 

Tremel (2001, p.1) afirma que: “o princípio da eficiência nada mais é que o princípio 

implícito da economicidade”.  Em sua vez, Justen Filho (2005, p.54) argumenta: “a 

economicidade significa o dever de ser eficiente”. 

Para oferecer mais luz à análise, segue o diagrama insumo-produto desenhado por 

Veloso (2013), que apresenta as principais dimensões de desempenho, de acordo com a 

Figura 19: 
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Figura 19 - Diagrama Insumo-Produto. 

 

 

Figura 19 - Diagrama Insumo-Produto. 
Fonte: Veloso (2013), adaptado. 

 
 

As variáveis endógenas são os recursos, insumos, produtos, resultados e impactos que 

se relacionam aos indicadores (economicidade, eficiência, eficácia e efetividade), afetando o 

desempenho do gasto público. Já as variáveis exógenas (setas verdes “A” e “B”) não fazem 

parte do cálculo de indicadores, mas afetam diretamente o desempenho. A seta “A” representa 

as atividades relacionadas com a aplicação dos recursos financeiros recebidos da sociedade 

em insumos para o setor público. A seta “B”, por seu turno, representa as atividades 

relacionadas com a transformação desses insumos em produtos e serviços destinados à 

sociedade. Desse modo, essas atividades (seta B) constituem os processos de contratação e 

aquisição, além de diversos processos de provimento de bens e serviços públicos da 

administração.  

Nesta perspectiva, os processos de contratação e aquisição e, consequentemente, o seu 

exame/análise pelos órgãos de controle pertinentes (a exemplo dos Tribunais de Contas) estão 

muito mais próximos da eficiência que da economicidade! 

(iii)        Economicidade como “invasora” da discricionariedade do gestor:  

Freitas (2009, p. 09), traduz o Estado constitucional como “o Estado das escolhas 

administrativas legítimas. Assim considerado, nele não se admite a discricionariedade pura, 

intátil, sem limites (...)”. A decisão administrativa precisa estar acompanhada de motivação 

consistente e coerente, sob pena de vício nulificador. Para isso, o autor defende o chamado 

direito fundamental à boa administração pública, espécie de direito republicano que preza pela 

discricionariedade legítima. Esta última significa competência administrativa (não mera 

faculdade) de avaliar e escolher, no plano concreto, as melhores soluções mediante 

justificativas válidas, coerentes e consistentes de conveniência ou oportunidade (com razões 

juridicamente aceitáveis), respeitados os requisitos formais e substanciais da efetividade do 
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direito à boa administração pública. A discricionariedade legítima requer (ao mesmo tempo 

em que suscita) o protagonismo da sociedade amadurecida e do agente público que promova o 

bem de todos. O pensamento entra em sintonia com Bresser-Pereira (1997, p. 299). Para este 

autor, os direitos republicanos seriam fruto de uma “quarta onda” de direitos (após, 

respectivamente, as “ondas” dos direitos civis, dos políticos e dos sociais).  

Portanto, não haveria motivos para as Cortes de Contas “temerem” desrespeitar a 

discricionariedade do gestor. Aliás, esta discricionariedade deve ser mitigada. Clève (2000) 

assevera que o trabalho pedagógico pode ser mais importante que as redefinições técnicas. Ele 

informa: “o exame da discricionariedade supõe mudanças pedagógicas (CLÈVE, 2000 

apud FREITAS, 2009, p. 16)” (grifo nosso), na ciência de que condutas viciosas que deitam 

raízes em pré-compreensões, impeditivas da promoção de políticas públicas endereçadas ao 

desenvolvimento harmonioso (...). 

 

Accountability 

Quanto à accountability, na avaliação do cotidiano das Cortes de Contas, não é força 

perceber que a dimensão burocrática (Quadro 1) ainda não se concretizou integralmente. São 

muito comuns auditorias de conformidade realizadas pelos Tribunais de Contas, operando na 

componente da legalidade (LIMA, 2010). Já em sua componente de performance, os estudos 

realizados por Albuquerque (2006) apontam para um não amadurecimento das auditorias 

operacionais realizadas pelo próprio TCU ao verificar o desempenho das administrações. 

Urge consolidar a dimensão burocrática da accountability e caminhar na construção 

coesa da dimensão democrática - sobretudo nos componentes transparência e 

comunicabilidade - via processo ensino-aprendizagem conduzido pela ECG e colaboradores. 

 

Processo ensino-aprendizagem 

Neste sentido, viabilizar mudanças e reorientar a sociedade para que contribuam com 

cidades mais resilientes exigem, conforme Keen et al. (2005) três novas agendas de 

aprendizagem: formar parcerias equitativas de aprendizagem combinando o conhecimento das 

comunidades, dos profissionais e dos governos; organizar plataformas de aprendizagem que 

possibilitem espaços de interação de grupos preocupados com questões ambientais comuns 

para que possam resolver conflitos agindo de forma colaborativa e tomando decisões 
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coletivas; e direcionar os processos de aprendizagem à mudança social quanto ao modo de 

pensar e aos novos valores éticos que sustentam o processo aprendizagem. Kilvington (2007) 

percorre semelhante caminho quando defende a construção de bases para a aprendizagem 

social por meio de três elementos: aprendizagem e pensamento; participação e interação de 

grupo; e social e institucional.     

Quanto ao aprendizado social, a construção de consciência coletiva para efetivar as 

concertações e o engajamento cívico talvez seja, à primeira vista, algo utópico. Todavia 

Denhardt e Catlaw (2017) defendem que este tipo de conhecimento possibilita uma melhor 

visão da complexidade de condições limitantes tanto por servidores (APPLEBY,1949), 

superando dualismos em prol de uma governança colaborativa (HARMON, 2006). 

Neste sentido a Economicidade Colaborativa, de essência pedagógica, seria mais uma 

forma de auxiliar o gestor (e/ou agente eleito) do que eventualmente se pensar em “invadir” 

sua discricionariedade.  Na verdade o seu novo papel, num regime de governança 

democrática, seria o de saber operar as diferentes formas de conhecimento adquiridos por ele, 

pelos servidores públicos e pelos cidadãos engajados, para juntos formularem políticas 

públicas integradas, adequadas e efetivas.  

 

ECG RJ 

No que tange à participação da ECG RJ na política pública por ela selecionada de 

Redução de Riscos de Desastres (RRD), há o objetivo maior pela redução dos fatores de 

vulnerabilidade das cidades, aumentando-se a resiliência. A ECG também busca acompanhar 

o resultado dessas ações. Aliás, quando as inovações se internalizam, a resiliência aumenta. 

Dado o processo ensino aprendizagem visando concertação e engajamento cívico, são 

fortalecidos os compromissos com a dignidade humana e com a democracia.  

Os Designers atuam como administradores para interações aprimoradas tanto por meio 

dos compartimentos administrativos como na interface entre a administração pública e o 

"mundo real". Daí a importância dos designers da ECG (consultores externos ao governo) que 

formarão servidores e cidadãos designers. Assim, os servidores designers se aproximarem de 

cidadãos mais capacitados (também designers) para que estes últimos contribuam no processo 

de inovação. 
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Cumpre assinalar que a capacitação de servidores e cidadãos não é mágica a ponto de, 

imediatamente, formar massa crítica ao engajamento cívico e, por conseguinte, à participação 

social quando da formulação de políticas públicas. Enfatize-se a necessidade de gradual 

construção de consciência coletiva, esta sim, fundamental para a sociedade democrática e 

inclusiva que ora se pretende.  

 

Design-thinking 

Entretanto, ainda há a necessidade de que sejam superados os fatores que podem afetar 

a propensão das sociedades para apreciar a natureza e os benefícios do design-thinking como 

ferramenta útil à Economicidade Colaborativa no enfrentamento aos desastres. Esses fatores 

são: pouco grau de conhecimento ou habilidades dos servidores e cidadãos; resistência 

política e social; grau de maturidade e autoconsciência dos indivíduos e da sociedade civil 

como um todo; deferência à autoridade e a distância do poder entre o estado e os cidadãos. 

Portanto devem ser superadas as limitações apontadas, valendo-se dos valores 

inerentes à Economicidade Colaborativa, tais como: dimensão democrática da accountability, 

equidade, aprendizagem social. 

 

IEGM 

Importante ressaltar que apesar de a denominação do IEGM estar relacionada à 

componente de resultado (efetividade), trata-se de um índice que, na verdade, mapeia os 

esforços municipais quanto à consecução de determinada política conforme demonstrado por 

cada um de seus indicadores.   

O IEGM apresenta denominação que nos parece um equívoco, como já mencionado, 

haja vista o termo “efetividade” pertencer ao conjunto de resultados. Todavia é de se ressaltar 

sua capilaridade pelo território nacional, o que se torna uma vantagem para a uniformização 

de ações dos tribunais de contas pelo território nacional para contribuírem na implementação 

da Agenda 2030. Insta registrar os esforços das Cortes de Contas no sentido de aperfeiçoar o 

índice, promovendo grupos de trabalho para executarem as necessárias alterações ou 

atualizações que preservem sua aptidão para o aperfeiçoamento da gestão pública. 

Em resumo ao que foi exposto e discutido no presente trabalho, foi confeccionada um 

quadro no sentido de organizar e categorizar as ponderações. Desse modo, pode-se observar 
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uma possibilidade de evolução do controle da administração pública que orienta a 

contribuição dos órgãos de controle externo para uma melhor governança democrática 

principalmente na política de redução de riscos de desastres.  

 

Modelos de Múltiplos Fluxos de Kingdon e Políticas Públicas  

Quando do uso do Modelos de Múltiplos Fluxos foi observado que a ECG, com sua 

programação de cursos sobre RRD (eixos 1 e 2, respectivamente, Fluxos de Problema e 

Solução) pode atuar em colaboração com agentes políticos (eixo 3 – Fluxo Político), 

sensibilizando e integrando os atores e formuladores especialistas no problema de RRD 

(convergindo os três fluxos – Janela de Oportunidade). Dessa forma, a ECG pode estimular o 

debate em torno da política de RRD - com participação social, em espaços institucionalizados 

de deliberação - para sua formulação ou reformulação, contribuindo para “converter” o bloco 

da Agenda 2030 referente à gestão de riscos de desastres na agenda governamental municipal.   

A ECG atua assim como um designer-colaborador de políticas de RRD, um consultor 

externo ao centro de governo. E isso é de grande importância, uma vez que pode evitar um 

“turnover” - rotatividade da política pública na agenda, devido a repetidas “entradas” e 

“saídas” ao longo de determinado período de tempo – ocasionado por descontinuidade 

política. Segundo Kingdon (2011), isso é bastante previsível, pois a mudança de governo é um 

momento tanto para a inserção de novos temas na agenda, quanto para a retirada de outros.  

Fortalecer a Agenda 2030 no cenário nacional com este modo de atuação da ECG 

pode contornar o turnover e colaborar para uma ação mais assertiva e de longo prazo dos 

governos locais quanto às políticas de redução de riscos de desastres.   

Ressalte-se que as dúvidas sobre o caráter incremental na especificação de alternativas 

bem como subestimar fatores situacionais e temporais (FERRAREZI, 2007) além da dosagem 

ideal nas relações institucionais e interpessoais (BONAFONT, 2004) representam limites do 

Modelo de Múltiplos Fluxos. Por outro lado, a combinação do modelo com outros constructos 

teóricos como é o caso da Governança Adaptativa (MUNENE et al., 2018) e da 

Economicidade Colaborativa (como é o caso do presente trabalho) – que possibilitam abordar 

as dimensões tempo e história - parece ser estratégia metodologicamente adequada para 

diminuir os limites do modelo, aumentando-lhe o potencial (MCELDOWNEY, 1994; L. H. 

HO, 2002; MONTEIRO, 2006; MACHADO, 2006). 
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Aplicação da Economicidade Colaborativa 

Diante do exposto, é possível verificar que a aplicação da Economicidade 

Colaborativa encontra sintonia com o modelo teórico proposto por Emerson et al. (2011), em 

regime de governança colaborativa, com respeito à multidimensionalidade dos itens aqui 

abordados e comentados, conforme demonstra a Figura 20. 

 

Figura 20 - Estrutura integrativa de Governança Colaborativa. 

 

Figura 20 - Estrutura integrativa de Governança Colaborativa. 
Fonte: EMERSON; NABATCHI & BALOGH (2011, p. 6). 

 

Desse modo, na perspectiva das novas abordagens da administração pública, a ECG-

RJ, assim, atua como direcionadora da dinâmica colaborativa por meio do engajamento por 

princípios (economicidade e accountability), da motivação compartilhada e da capacidade de 

atuação conjunta em parceria com atores relacionados à política de RRD. A aplicação do 

método design-thinking - prototipando cursos conforme cada realidade – pode impactar 

positivamente, promovendo o fortalecimento do regime de governança e a construção de 

ethos, valor público e resiliência social.  



78 

Assim, segue um Quadro-Resumo de conceitos e abordagens pela ótica da 

Economicidade Colaborativa (Quadro 5): 

 

Quadro 5 – Quadro-Resumo da Economicidade Colaborativa. 

 Administração 
Pública 

Tradicional 

New Public 
Management 

(NPM) 

Novas Abordagens da 
Administração Pública 

Fundamentação Teórica Teoria Política e 
Ciência Social 

incipiente 

Teoria Econômica 
(Public Choice e 
Teoria Agente-

Principal) e Ciência 
Social Positivista 

Teoria Democrática; 
Processo Ensino-
Aprendizagem 

(Aprendizagem Social); 
Cadeia de Governança 

Colaborativa (Equidade 
Social) 

 
Instrumentalização Leis Contratos  Redes 
Foco da Eficiência Eficiência nos 

processos 
Eficiência nos 

resultados 
Eficiência na colaboração e na 

coprodução 
Dimensão e Componentes 

da Accountability 
Accountabilty na 

Dimensão 
Burocrática (no 

componente 
Conformação) 

Accountabilty na 
Dimensão 

Burocrática (no 
componente 

Performance) 

Accountabilty na Dimensão 
Democrática (nos componentes 

Comunicabilidade, 
Responsividade e 
Transparência ) 

Comportamento da 
Economicidade 

Economicidade com 
maior identidade 
com a Legalidade 

Economicidade com 
maior identidade 
com a Eficiência 

Economicidade 
Colaborativa: dinâmica e 

integradora 
Momento do Exame da 

Economicidade no Ciclo de 
Políticas Públicas 

Momento Posterior 
(Avaliação) 

Momentos Posterior 
e Concomitante 
(Implementação, 
Monitoramento e 

Avalição) 

Estágios Pré-Decisórios 
(aplicável também em 
momentos posteriores) 

Rigidez/Flexibilidade do 
Controle 

Controle Rígido Controle de maior 
Flexibilidade que 

Rigidez 

Controle mais integrador, 
mais efetivo 

Política/Administração Separação entre 
Política e 

Administração 

Separação entre 
Política e 

Administração 

Aproximação entre Política e 
Administração 

Formulação/Implementação Separação entre 
Formulação e 

Implementação 

Separação entre 
Formulação e 

Implementação 

Aproximação entre 
Formulação e Implementação 

Teoria Acadêmica/ Prática Separação entre 
Teoria Acadêmica e 

Prática 

Separação entre 
Teoria Acadêmica e 

Prática 

Aproximação entre Teoria 
Acadêmica e Prática 

Modelo de Profissional 
como Teórico 

Modelo Racional Modelo Racional Modelos Interpretativo e 
Crítico 

 
Quadro 5 - Quadro-Resumo da Economicidade Colaborativa. 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 
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11.  CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES PARA 

FUTURAS PESQUISAS 

 

Ampliando o espectro do presente trabalho, dado que é aplicável a qualquer tema de 

política pública complexa, a Economicidade Colaborativa apresenta características capazes de 

coordenar e harmonizar os dois principais níveis de estruturação de governança: o de 

articulação ao centro de governo e o de sistematização de políticas setoriais. Dessa forma, a 

Economicidade Colaborativa não apenas viabiliza melhoria da gestão de determinado ente 

federativo, demonstrando que aquele gestor opera com boas práticas (ou boa governança) 

como, sobretudo, potencializa decisões mais fundamentadas com possibilidades de ganhos 

nas condições sociais.  

Inclusive, ela é capaz de criar cenário favorável para a redução dos custos das 

auditorias dos Tribunais de Contas (sejam de conformidade, sejam operacionais pela 

dimensão burocrática da accountability). Assim, as auditorias operacionais e as de avaliação 

de programa serviriam muito mais como critério para alocação de recursos, na revisão do 

planejamento orçamentário. 

Com isso, abrem-se as oportunidades futuras de pesquisa para testar formatos e 

funções quanto (ii) ao momento de exercício do controle (antes, concomitante ou posterior) 

no ciclo dessa política pública (formulação, implementação e avaliação) e (ii) quanto à 

natureza da política pública (que sinaliza quais atores públicos e/ou privados devem ser 

mobilizados). 

As duas propostas de pesquisa, além de replicáveis pelas demais Escolas de Contas, 

inaugura excelentes perspectivas de parcerias com outros atores institucionais. É mais um 

modo, por conseguinte, de qualificar as políticas públicas brasileiras com a colaboração de 

uma sociedade com aprimorada consciência pública e um ethos mais apurado. Amplia-se a 

capacidade analítica e fiscalizatória do controle social e, em tese, reduz-se o risco de práticas 

corruptivas, otimizando a alocação dos recursos públicos. Dessa forma, melhoram-se as 

perspectivas de alcançar valor público e resiliência social.  

Reduzindo o espectro, a contribuição dos Tribunais de Contas na governança 

democrática de políticas de redução de riscos de desastres (RRD) – problemas complexos ou 

wicked problems - pode ser fortalecida por duas vias principais e complementares: a 
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internalização de normativos internacionais pertinentes que compõem a Agenda 2030 (ODS e 

Marcos de Sendai); e a reorganização da atuação destes tribunais, fortalecendo o próprio 

controle externo e os controles social e interno para a internalização da Agenda 2030. Quanto 

a esta última via, foi proposto o conceito de Economicidade Colaborativa, atento às novas 

abordagens da administração pública (NGP, NSP e posteriores). Este novo conceito revisita 

institutos como accountability e economicidade, propondo o controle via “7E” (acréscimo da 

Equidade) como principal modo de atuação pela metodologia design-thinking (abordagem 

prática). Dessa maneira, visa fomentar o engajamento cívico e, por conseguinte, a 

participação social nos estágios pré-decisórios das políticas públicas de redução de riscos dos 

desastres. 

No que toca ao proposto por este trabalho, há viabilidade da aplicação do constructo 

de Economicidade Colaborativa, pelo método design-thinking, no Modelo de Múltiplos 

Fluxos de Kingdon (2003), valendo-se do indicador i-Cidades do IEGM. Conforme 

preconizado por Kingdon, esta dimensão sinaliza a questão da gestão de desastres a ponto de 

ser reconhecida como problema e ascender à agenda governamental, comunicando-se com a 

Agenda 2030. Isso é potencializando pela ação da Escola de Contas, em conformidade com as 

novas abordagens da administração pública, quando da capacitação de cidadãos, agentes 

políticos e servidores. A aprendizagem social é capaz de construir e consolidar valores úteis à 

resiliência social em espaços de debates e deliberações (sejam formais ou informais) e de 

chamar a atenção dos formuladores de políticas públicas.  

Outras oportunidades de pesquisas podem ser vislumbradas: (i) a relação do IEGM 

com outros indicadores nacionais e internacionais (monitoramento do Marco de Sendai e dos 

ODS); (ii) e o impacto da capacitação de cidadãos e servidores promovida pela ECG - 

fortalecimento dos controles social e interno - no engajamento cívico e nas oportunidades de 

participação social (“grau de condução” do Tribunal) em políticas públicas de RRD. 

Portanto obstáculos podem e devem ser superados, valendo-se da dimensão 

democrática da accountability, da equidade social e da aprendizagem social – elementos 

internos ao conceito de Economicidade Colaborativa – para a evolução do sistema de controle 

como um todo. Isso possibilita melhor contribuição dos Tribunais de Contas no 

estabelecimento de uma agenda governamental sólida para políticas de redução de riscos dos 

desastres.  
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Dessa forma, a Economicidade Colaborativa é capaz de operar o bloco normativo 

internacional de Redução de Riscos de Desastres da Agenda 2030, com seus três pilares de 

sustentabilidade: Equidade Social, Proteção Ambiental e Desenvolvimento Econômico. Ou 

seja: o novo conceito tem potencialidades para traduzir em municipal uma agenda 

internacional, de acordo com as necessidades e condições de cada cidade, constituindo-se 

como um processo de governança adaptativa que reduza fatores de vulnerabilidade para 

avançar rumo à resiliência social. 

Esta nova abordagem é útil ao sistema de controle da administração pública, 

fortalecendo não apenas o controle externo, mas também os controles social e interno 

(controle institucional), permitindo o aperfeiçoamento da gestão pública no contexto 

democrático, sobretudo diante dos desastres.  

Em sintonia com a evolução da administração pública, a Economicidade Colaborativa 

possibilita uma alternativa democrática de atuação dos Órgãos de Controle Externo, 

mitigando a busca compulsiva pela eficiência. Há, assim, espaços para importantes valores 

democráticos como a equidade social. Ao se avançar com práticas colaborativas, mais 

legítimo e mais forte é o caminho rumo ao interesse público.  
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ANEXO 1 

 

2017- Questionário IEGM: i-Cidade 

Quesitos i-Cidade 

 

� 1. O município possui a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil 

estruturado(a) (Lei no 12.608/2012)? 

Sim Não 

Está em fase de estruturação?  

Sim Não 

    

� 2. A prefeitura municipal possui local físico com sala e telefone para atendimento de 

ocorrências de Proteção e Defesa Civil? 

Sim Não 

   

� 3. O município utiliza alguma forma de registro eletrônico para cadastramento de 

ocorrência de Proteção e Defesa Civil? 

Sim Não 

   

� 4. O município possui algum tipo de levantamento para identicação de risco para 

intervenções do Poder Público? 

Sim Não 

   

� 5. O município possui Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil? 

Sim Não 

Está em fase de formalização de seu plano? 

Sim Não 

 

� 6. O município capacita seus agentes para ações municipais de Proteção e Defesa 

Civil? 

SIM, na integralidade de seus agentes 

SIM, a maior parte de seus agentes SIM, a menor parte de seus agentes  

Não 



94 

 

� 7. Se o município possui mais de 20.000 habitantes, foi elaborado seu Plano de 

Mobilidade Urbana? 

Sim 

Não 

Não se aplica 

 

� 8. O município possui um estudo de avaliação da segurança de todas as escolas e 

centros de saúde atualizado? 

Sim Não 

 

� 9. O município está cadastrado no sistema da Proteção e Defesa Civil Estadual, se 

houver? 

Sim Não 

 

� 10. O município está listado no Programa Construindo Cidades Resilientes, do 

Escritório das Nações Unidas para Redução de Riscos de Desastres? 

Sim Não 

 

� 11. O município possui ameaças potenciais mapeadas? 

Sim Não 

 

� 12. O município utiliza sistemas de alerta e alarme para desastres? 

Sim Não 
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APÊNDICE 1 

 

Principais conceitos normativos nacionais 

Anexo VI da Instrução Normativa (IN) nº 02/2016 do Ministério da Integração Nacional (MI) 

Conceitos 

 

- Desastre: resultado de eventos adversos, naturais, tecnológicos ou de origem antrópica 

sobre um cenário vulnerável, exposto à ameaça, causando danos humanos, materiais ou 

ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. 

 

- Ameaça: evento em potencial, natural, tecnológico ou de origem antrópica, com elevada 

possibilidade de causar danos humanos, materiais e ambientais e perdas socioeconômicas 

públicas e privadas; 

 

- Vulnerabilidade: exposição socioeconômica ou ambiental de um cenário sujeito à ameaça 

do impacto de um evento adverso natural, tecnológico ou de origem antrópica; 

 

- Risco de Desastre: O Risco de desastre é o potencial de ocorrência de ameaça de desastre 

em um cenário socioeconômico e ambiental vulnerável; 

 

- Gestão de Riscos de Desastre: A gestão de risco de desastre compreende o planejamento, a 

coordenação e a execução de ações e medidas preventivas destinadas a reduzir os riscos de 

desastres e evitar a instalação de novos riscos; 

 

- Resiliência: capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade exposta a um desastre em 

resistir, absorver, adaptar e se recuperar de seus efeitos de modo oportuno e eficaz, o que 

inclui a preservação e restauração de suas estruturas e funções básicas. 
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Lei 12.608/2012 

Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC; dispõe sobre o 

Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção 

e Defesa Civil - CONPDEC; autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento 

de desastres; altera as Leis nos 12.340, de 1o de dezembro de 2010, 10.257, de 10 de julho de 

2001, 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.239, de 4 de outubro de 1991, e 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996; e dá outras providências. 

 

 

Art. 2o - É dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as medidas 

necessárias à redução dos riscos de desastre.  

§ 1o - As medidas previstas no caput poderão ser adotadas com a colaboração (grifo nosso) de 

entidades públicas ou privadas e da sociedade em geral.    

§ 2o - A incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção das medidas 

preventivas e mitigadoras da situação de risco.  

 

Art. 3o - A PNPDEC abrange as ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação 

voltadas à proteção e defesa civil.  

Parágrafo único.  A PNPDEC deve integrar-se às políticas de (grifo nosso) ordenamento territorial, 

desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, 

geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais políticas setoriais, tendo em vista a 

promoção do desenvolvimento sustentável. 
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APÊNDICE 2 

 

Principais conceitos normativos nacionais 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) ou Sustaintable Development Goals (SDG) 
 
ODS 11 e 16 (itens selecionados) 
 
 
Objetivo 11: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 
resilientes e sustentáveis 
 
11.5 Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas 
por catástrofes e substancialmente diminuir as perdas econômicas diretas causadas por elas 
em relação ao produto interno bruto global, incluindo os desastres relacionados à água, com o 
foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade 
 
11.7 Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, 
acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com 
deficiência 
 
11.a Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, 
periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento 
 
11.b Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos 
adotando e implementando políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência dos 
recursos, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, a resiliência a desastres; e 
desenvolver e implementar, de acordo com o Marco de Sendai para a Redução do Risco de 
Desastres 2015-2030, o gerenciamento holístico do risco de desastres em todos os níveis 
 
11.c Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência técnica e 
financeira, para construções sustentáveis e resilientes, utilizando materiais locais. 
 
 
Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, 
responsáveis e inclusivas em todos os níveis 
 
16.3 Promover o Estado de Direito, em nível nacional e internacional, e garantir a igualdade 
de acesso à justiça para todos 
 
16.5 Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas 
 
16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis 
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16.7 Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em 
todos os níveis 
 
16.10 Assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em 
conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais 
 
16.a Fortalecer as instituições nacionais relevantes, inclusive por meio da cooperação 
internacional, para a construção de capacidades em todos os níveis, em particular nos países 
em desenvolvimento, para a prevenção da violência e o combate ao terrorismo e ao crime 
 
16.b Promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento 
sustentável. 

 

 

 

Prioridades do Marco de Sendai 

Considerando a experiência adquirida com a implementação do Marco de Ação de 

Hyogo (2000 – 2015) e buscando o resultado e o objetivo esperados, há necessidade de uma 

ação focada nos âmbitos intra- e interssetorial, promovida pelos Estados nos níveis local, 

nacional, regional e global, nas quatro áreas prioritárias a seguir: 

 

1. Compreensão do risco de desastres. 

 

2. Fortalecimento da governança do risco de desastres para gerenciar o risco 

de desastres; 

 
 

3. Investimento na redução do risco de desastres para a resiliência; 

 

4.  Melhoria na preparação para desastres a fim de providenciar uma 

resposta eficaz e de Reconstruir Melhor em recuperação, reabilitação e 

reconstrução. 


