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RESUMO

O presente trabalho de pesquisa originou-se da necessidade contemporânea de uma gestão 

pública voltada para resultados, na qual o Estado deve buscar alcançar a efetividade das 

políticas públicas implementadas, colocadas estas em prática por intermédio de ações de 

transformação.  Entretanto,  essas ações não devem ser observadas isoladamente,  já que, 

quando  implementadas  em um determinado  ambiente,  interagem  com ações  de  atores 

diversos,  gerando  dinâmicas  sociais  que  serão  fundamentais  para  a  concretização  dos 

resultados esperados. A abordagem transdisciplinar pode possibilitar que um objeto seja 

observado em sua essência, considerando todos os aspectos ambientais ao seu redor, bem 

como as diversas dinâmicas sociais que possam emergir, de forma a facilitar que o Estado 

alcance  a  efetividade  de  suas  ações,  proporcionando  a  transformação  desejada  para  a 

sociedade. Para isso, são apresentadas neste estudo as bases de um modelo de gestão com 

enfoque  na  transdisciplinaridade,  considerando  os  diversos  desafios,  pesquisados  na 

literatura específica, sobre a gestão de políticas públicas. Para verificação da adequação 

das  bases  do modelo  proposto,  foi  realizado estudo de caso  do projeto  governamental 

denominado Implantação das UPAS 24 horas no Estado do Rio de Janeiro. Ao aplicar as 

bases do modelo de gestão transdisciplinar naquele projeto estratégico, concluímos que a 

gestão transdisciplinar pode maximizar a efetividade da intervenção estatal.

Palavras-chave: Modelo de gestão, política pública, transdisciplinaridade. 



ABSTRACT

This research  emerged from the contemporary need of a public management focused on 

results, in which the State must reach the effectiveness of public policies implemented, put 

these into practice through transformation actions. However, these actions should not be 

seen in isolation, cause, when implemented in a certain environment, interact with actions 

of various actors, generating social dynamics that will be fundamentals to achieving the 

expected  results.  The  transdisciplinarity  approach  may  enable  an  object  be  seen  in  its 

essence, considering all environmental aspects around it as well as various social dynamics 

that might emerge, in order to facilitate the State reach the effectiveness of their actions, 

providing the transformation wanted to society. For this reason, are presented in this study 

the basis of a management model with focus on transdisciplinarity, considering the various 

challenges, searched the literature on the  management of public policies. To verify the 

adequacy of the basis of the proposed model, was done a case study of the government 

project called “Implantação das UPAS 24 horas” in Rio de Janeiro. In applying the basis of 

the model in that project, we find that the transdisciplinarity management can maximize 

the effectiveness of State intervention.

Key-words: Management model, public policy, transdisciplinarity. 
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho de pesquisa tem como base o reconhecimento dos desafios 

que  o  Estado  enfrenta  para  colocar  em  prática  suas  políticas  públicas  e  alcançar  a 

efetividade  das  mesmas.  Diante  da complexidade  inerente  ao mundo em que vivemos, 

devemos reconhecer que uma ação de transformação implementada pelo Estado enfrenta 

forças no ambiente que estabelecem dinâmicas não previstas, decorrentes da interação com 

políticas diversas e também com as ações dos diversos agentes que atuam na realidade. 

Aqui no Brasil, principalmente a partir dos anos 90, mais precisamente com a 

adoção de uma política neoliberal oficializada a partir da apresentação do Plano Diretor da 

Reforma  do  Estado  em  1995,  iniciou-se  uma  caminhada  para  a  reestruturação  da 

Administração Pública brasileira.

Com a Emenda Constitucional nº 19/1998, conhecida como emenda da reforma 

administrativa,  foram  efetivadas  as  mudanças  estruturais  necessárias  para  legitimar  a 

reforma gerencial (PAULA, 2005).

Assim, com a gestão pública focada no gerencialismo, algumas atividades que 

eram exercidas exclusivamente por órgãos governamentais ou empresas estatais tiveram 

sua execução descentralizada para organizações sem fins lucrativos e empresas privadas na 

lógica do mercado.

Se  por  um  lado  o  Estado  brasileiro  perdeu  força  em  decorrência  dessa 

descentralização, por outro lado é de vital importância sua atuação para regular a sociedade 

e buscar a justiça social. Para isso, o Estado age por intermédio de políticas públicas que 

passam a dirigir as relações visando ao atendimento das necessidades básicas da sociedade.

Essas  políticas,  em  sua  maioria,  têm  como  objetivo  principal  alcançar  a 

transformação da parcela menos protegida da população, exatamente para conferir a ela 

melhores condições de vida e o acesso aos direitos e garantias fundamentais estabelecidos 

constitucionalmente.

Portanto, podemos afirmar que o Estado, ao implementar uma política pública, 

seja  por  intermédio  de  programas  ou  projetos  governamentais,  executa  ações  em 
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determinado  local  que,  ao  interagir  com  outras  ações,  pode  gerar  um  impacto 

transformador na sociedade. 

Contudo, na gestão dessas políticas o Estado deve buscar alcançar a efetividade 

de suas ações. Para isso, alguns aspectos de gestão são fundamentais como a integração 

entre as fases do ciclo de uma política pública,  o planejamento atrelado à realidade do 

ambiente no qual foi identificado o problema público, a utilização de ferramentas de gestão 

para definição de metas, objetivos e indicadores e a avaliação constante de todo o processo.

Ainda que algumas políticas públicas implementadas atualmente tenham como 

base  os  conceitos  de  gestão  citados  anteriormente,  os  métodos  mais  disseminados 

atualmente, como, por exemplo, a avaliação de programas públicos utilizada pelo Tribunal 

de Contas da União (TCU), possuem como característica comum a tentativa de isolamento 

do programa em um determinado ambiente no sentido de verificar as conseqüências diretas 

de sua implementação.

Isto  é,  esses  métodos,  apesar  de  reconhecerem  a  importância  do  contexto 

político-social,  buscam  a  aplicação  de  um  modelo  linear-causal  que  não  considera  a 

interferência dos efeitos decorrentes de fatores exógenos à política específica.

Entretanto, no mundo real, os impactos de uma política pública na sociedade 

são decorrentes não só das ações implementadas pelo programa específico, mas também 

pela interação delas com as diversas ações que permeiam aquele determinado ambiente, 

nele incluídos também outros programas de governo.

Achar que é possível isolar apenas uma determinada ação para compreender 

seus impactos de transformação na sociedade parece ser uma visão reducionista atrelada ao 

paradigma do racionalismo cartesiano, que não considera a complexidade do mundo real.

Assim,  este  trabalho  visa  a  verificar  se  as  ações  de  transformação 

implementadas pelo Estado podem alcançar maior efetividade se geridas sob uma nova 

forma de ver o mundo, mais global, evitando observar a realidade de forma fragmentada e 

as ações de maneira isolada.

Para isso, trazemos ao estudo da gestão de políticas públicas os conceitos da 

transdisciplinaridade, cujos três pilares básicos: a complexidade, os níveis de realidade e a 

lógica do terceiro incluído (NICOLESCU, 2005), podem ser muito úteis para que o Estado 

alcance a efetividade de suas ações.
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Diante  da  complexidade  inerente  ao  mundo  atual,  o  reconhecimento  da 

existência de diferentes níveis de realidade, assim como de percepção, pode ser um passo 

importante para que as políticas públicas alcancem, de fato, o resultado esperado.

Os  gestores  de  políticas  públicas  devem  reconhecer  os  distintos  níveis  de 

realidade e agir sob a égide do rigor, da abertura e da tolerância, que são características 

fundamentais da atitude e da visão transdisciplinares (NICOLESCU, 2005).

Assim, eles poderão gerir a ação governamental de transformação, entendendo 

o mundo como um todo e identificando não só o contexto político, econômico e social, 

mas também os agentes e as diversas ações que permeiam o ambiente no qual está inserida 

determinada política.

Para  alcançar  os  resultados  esperados,  não  é  suficiente  que  o  Estado 

implemente isoladamente uma ação governamental, pois, segundo o conceito de ecologia 

da ação, toda ação escapa à vontade de seu autor quando entra no jogo das inter-retro-ações 

do meio em que intervém (MORIN, 2006).

De acordo com essa idéia, uma ação desenvolvida pelo Estado deve considerar 

a interação com as demais ações presentes no ambiente a ser focado, de forma que seja 

possível antever cenários complexos que possam refletir a realidade local.

Então, poderá o Estado, na formulação de uma política, procurar identificar os 

atores responsáveis  por ações diversas,  tanto cooperativas  quanto concorrentes,  em um 

determinado local e compatibilizar essas ações no sentido de buscar alcançar os objetivos 

da ação de transformação implementada.

Desta  forma,  o  problema  de  pesquisa  que  ora  se  apresenta  fica  assim 

formulado:

Pode o  Estado alcançar maior efetividade em suas  políticas  públicas  se 

proceder à gestão das ações de transformação sob a ótica da transdisciplinaridade? 

Como? 

Para tentar responder esta pergunta, o presente trabalho de pesquisa tem como 

objetivo  final  apresentar  as  bases  de  um  modelo  de  gestão  transdisciplinar  e,  por 

intermédio de um estudo de caso, mostrar que o Estado pode alcançar maior efetividade 

em  suas  políticas  públicas  se  proceder  à  gestão  de  suas  ações  sob  a  ótica  da 

transdisciplinaridade.
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Importante ressaltar que este trabalho não tem a pretensão de solucionar todos 

os problemas e dificuldades encontradas na gestão de políticas públicas. A pesquisa focará 

apenas a sua efetividade. Portanto, ainda que outros aspectos como a eficiência, a eficácia 

e a economicidade também sejam inerentes às políticas públicas, não haverá estudos mais 

profundos acerca dos mesmos. 

Ademais, deve ficar desde já esclarecido que o trabalho não pretende acarretar 

qualquer  tipo  de  mudança  na  política  escolhida  para  o  estudo  de  caso,  tampouco  no 

ambiente em que foram implementadas as ações do governo.

Após  esse  breve  intróito,  apresentaremos  no  capítulo  2  deste  trabalho  o 

referencial teórico da pesquisa contemplando contribuições teóricas acerca de modelos de 

gestão, políticas públicas e transdisciplinaridade, de forma a relacionar esses conceitos e 

mostrar  a  importância  de  uma  gestão  transdisciplinar  para  buscar  a  maximização  da 

efetividade das políticas públicas.

No  capítulo  seguinte  apresentaremos  as  bases  do  modelo  de  gestão 

transdisciplinar  de  políticas  públicas  proposto  na  pesquisa,  procurando  alternativas  de 

gestão para integrar  as fases do ciclo de uma política,  considerando também os atores 

envolvidos, o contexto no qual a política está inserida e utilizando algumas técnicas já 

disseminadas para alcançar um melhor resultado e, consequentemente, o impacto esperado 

na sociedade. 

No capítulo 4, apresentaremos o estudo de caso no qual procuramos trazer um 

breve  histórico  do  projeto  estratégico  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  denominado  a 

Implantação  das  UPAS  24  horas.  Com  base  nesse  projeto  governamental,  buscamos 

identificar como foi realizado o seu planejamento e a articulação com os demais atores 

envolvidos, como está a situação atual e como poderia o mesmo ser gerido com base no 

modelo de gestão proposto.

Por  fim,  apresentaremos  a  conclusão  do  trabalho,  encerrando  o  ciclo  da 

pesquisa e demonstrando que o modelo de gestão transdisciplinar pode ser um caminho a 

ser trilhado para se alcançar maior efetividade das políticas públicas. 

Acreditamos que ao conseguir maior efetividade em suas ações, o Estado estará 

realmente contribuindo para uma sociedade mais justa, exercendo seu papel com maior 

competência  para  diminuir  as  desigualdades  sociais  e  alcançar  o  desenvolvimento 

sustentável.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 MODELOS DE GESTÃO

2.1.1 Definições Iniciais 

Para  Ferreira  et  al  (2006),  na  visão  tradicional,  gestão  significa  utilizar 

instrumentos  e  técnicas  adequadas  para  organizar  e  modelar  os  recursos  de  uma 

organização, sejam eles financeiros, materiais e, até mesmo, humanos. Ele comenta que a 

pertinência de um modelo de gestão depende de uma séria complexa de fatores.

Sobre o assunto, Lima (2007) afirma que um sistema de gestão é um conjunto 

de práticas de planejamento, organização, direção, coordenação e controle, integrados e 

interatuantes, concorrendo para a produção de resultados finalísticos compatíveis com a 

missão organizacional.

Ele  acrescenta  que práticas  isoladas,  por melhores  que sejam,  não conferem 

qualidade ao sistema de gestão. Para alcançar os resultados determinados pela missão da 

organização é necessário que o sistema de gestão possibilite o equilíbrio interno de suas 

práticas.

Mas, afinal, o que é um modelo de gestão?

Para Costa e Peci (2002, p. 10): 

Um  modelo  de  gestão  é  uma  maneira  particular  de 
planejar,  organizar,  dirigir,  coordenar,  acompanhar  e  avaliar 
atividades de uma determinada organização, programa ou arranjo de 
relações  interinstitucionais.  Ele  se  expressa  nas  formas  que  um 
determinado  arranjo  organizacional  encontra  para  estabelecer 
objetivos  e  indicadores,  distribuir  autoridade  e  responsabilidades, 
extrair e alocar recursos, estabelecer parcerias, controlar resultados e 
relacionar-se com o público. 

Dos  conceitos  apresentados  podemos  resumir  que  os  modelos  de  gestão 

referem-se  à  utilização  de  técnicas  e  instrumentos  para  planejar,  organizar,  coordenar, 
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controlar,  integrar,  acompanhar  e  avaliar  as  atividades  organizacionais,  com  vistas  a 

alcançar determinado objetivo de uma organização.

No entendimento  de Ferreira  et  al  (2006),  os modelos  de gestão podem ser 

abordados  sob  duas  diferentes  dimensões:  a  forma,  que  compreende  a  configuração 

organizacional adotada, e a função, que abrange as tarefas a serem executadas.

Segundo  comentado  por  eles,  ao  longo  do  tempo,  a  ênfase  das  teorias 

administrativas tem se deslocado da forma para a função. Da visão mecanicista, que deu 

origem a modelos predominantemente voltados para a forma, chegamos a modelos mais 

atuais considerados orgânicos, complexos e cada vez mais integrativos, buscando sempre 

alcançar níveis mais altos de eficiência, eficácia e efetividade.

Eles  acrescentam ainda  que  o  desenvolvimento  dos  modelos  de  gestão  está 

diretamente  relacionado  às  diversas  teorias  administrativas,  gerando  as  abordagens 

denominadas estrutural, humanística e integrativa, além dos novos modelos em construção, 

decorrentes de contribuições  teóricas  mais  recentes  como a teoria  crítica,  do caos e da 

complexidade, dentre várias outras.

De forma semelhante,  Ritto (2005) comenta que Stoner, em sua obra, cita a 

ligação existente entre as teorias administrativas e a gestão nas organizações, classificando-

as em três teorias: clássica, neoclássica e moderna.

A primeira  abrange a  Administração  Científica  de Taylor  e a  burocracia  de 

Weber. A segunda relaciona-se com o movimento da Escola de Relações Humanas e a 

última está baseada na teoria geral de sistemas, com ênfase na natureza integrativa.

Segundo Paula  (2005)  os  princípios  das  escolas  da administração  científica, 

clássica e de relações humanas,  reconhecidas principalmente pelos trabalhos de Taylor, 

Fayol  e  Mayo,  respectivamente,  moldaram  as  organizações  atuais,  com  estruturas 

complexas e departamentalizadas de acordo com as funções da administração, e formato 

piramidal com diferentes níveis hierárquicos típicos da burocracia.

Portanto, ao considerar a relação entre as diversas teorias da Administração e as 

diferentes  formas  de gestão a elas relacionadas,  apresentamos no tópico seguinte  deste 

trabalho algumas contribuições dessas teorias ao estudo dos modelos de gestão.
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2.1.2 A Contribuição das Teorias de Administração

De acordo com Ferreira  et  al  (2006),  as  primeiras  teorias  da  administração 

surgiram com a 2ª Revolução Industrial, ocorrida a partir de 1840. Contudo, foi no início 

do  século  XX que se  firmou  o  campo  de  conhecimento  da  administração,  tendo  sido 

delineados  os  primeiros  modelos  de  gestão  racionalmente  construídos,  visando  a  uma 

maior eficiência produtiva.

Para Lodi (1971), no final do século XIX e início do século XX, começam a ser 

divulgados  os  métodos  científicos  da  administração.  Entre  as  figuras  que  mais  se 

destacaram  na  história  do  pensamento  administrativo  está  Frederick  Winslow  Taylor, 

devido à sua contribuição para o movimento da Administração Científica.

Ao iniciar  sua obra mais  conhecida,  Princípios  da Administração Científica, 

Taylor (1948, p.13) afirma que “O principal objetivo da administração deve ser assegurar o 

máximo de prosperidade ao patrão e,  ao mesmo tempo,  o máximo de prosperidade ao 

empregado”.

Segundo suas observações, a relevante economia de tempo e o acréscimo de 

rendimento  somente  poderão  ser  completamente  apreciados  se  forem  observadas  as 

vantagens  que  decorrem  de  um  perfeito  estudo  do  tempo  e  movimento,  que  poderá 

eliminar  movimentos  desnecessários  e  substituir  movimentos  lentos  e  ineficientes  por 

movimentos mais ágeis. 

Percebe-se  que  Taylor  preocupou-se  com  a  racionalização  dos  métodos  e 

sistemas  de  trabalho.  Para  ele,  existia  uma  única  forma  correta  de  se  realizar  um 

determinado trabalho. Forma essa que levava à maximização da eficiência.

Três  pontos  eram  considerados  fundamentais  na  Teoria  da  Administração 

Científica:

a) A especialização do homem: aparece a idéia de seleção e treinamento. 

Deve-se encontrar a pessoa certa para realizar um determinado tipo de 

tarefa  e  treiná-la  de  forma  que  ela  possa  exercer  suas  funções  com 

eficiência (homem econômico);

b) A divisão do trabalho: o trabalho passa a ser divido em tarefas que são 

distribuídas para os trabalhadores de acordo com suas características;
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c) A remuneração por produção: o incentivo financeiro é primordial para 

fazer  com que  os  trabalhadores  busquem trabalhar  cada  vez  mais  e, 

consequentemente, aumentar a produtividade da organização. 

Para Ferreira et al (2006) o movimento da Administração Científica surgiu da 

preocupação com a descoberta de formas asseguradoras da produtividade, privilegiando a 

visão  instrumental,  na  qual  todas  as  variáveis  organizacionais  se  orientavam  para  a 

produção de bens de consumo.

Naquela época destacou-se também a contribuição do engenheiro francês Henry 

Fayol.  Seus  estudos  foram  mais  específicos  em  relação  à  organização  e  comando  e 

proporcionaram grande contribuição à teoria clássica da Administração (LODI, 1971).

Fayol destacou o princípio da unidade de comando, da divisão de trabalho, da 

especialização e da amplitude de controle, sendo considerado o idealizador da classificação 

funcional da administração: Planejar, Organizar, Coordenar, Comandar e Controlar.

Contemporaneamente, nos Estados Unidos, Henry Ford colocou em prática os 

dois  princípios  fundamentais  da  produção  em  massa,  que  acabaram  por  reforçar  os 

conceitos da escola clássica de administração:

1. Peças padronizadas: cada peça podia ser montada indiferentemente em 

qualquer sistema;

2. Trabalhador  especializado:  cada  pessoa  tem uma  tarefa  fixa  definida 

dentro de uma etapa de produção.

Assim, sob o olhar da Administração Científica e da Teoria Clássica percebe-se 

que a gestão organizacional proposta era completamente voltada para a forma de realização 

do trabalho,  predominando uma visão racional acerca do aproveitamento do homem de 

forma mecânica. Neste sentido, Taylor, Fayol e Ford deram importante contribuição para a 

formulação do modelo de gestão de orientação mecânica (FERREIRA et al, 2006).

Não podemos deixar de comentar  a importante  contribuição para os estudos 

organizacionais do sociólogo alemão Max Weber, também do início do século XX, acerca 

da  burocracia  como  forma  de  dominação.  Partindo  de  conceitos  acerca  dos  tipos  de 

dominação legítima, ele afirmou:
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A  administração  puramente  burocrática,  portanto,  a 
administração  burocrático-monocrática  mediante  documentação, 
considerada do ponto de vista formal, é, segundo toda a experiência, 
a forma mais racional de exercício de dominação,  porque nela se 
alcança  tecnicamente  o  máximo  de  rendimento  em  virtude  de 
precisão,  continuidade,  disciplina,  rigor  e  confiabilidade  –  isto  é, 
calculabilidade  tanto  para  o  senhor  quanto  para  os  demais 
interessados  -,  intensidade  e  extensibilidade  dos  serviços,  e 
aplicabilidade formalmente universal a todas as espécies de tarefas. 
(WEBER, 2000, p. 145)

Ao tratar de Weber, Maximiano (2005) cita que as organizações burocráticas 

apresentam  três  características  principais,  que  as  distinguem  dos  grupos  informais  ou 

primários:  formalidade,  impessoalidade  e  profissionalismo.  Para  ele,  essas  três 

características formam o tipo ideal de burocracia, criado por Max Weber. 

O autor resume essas características da seguinte forma:

• Formalidade  -  as  organizações  são  regidas  por  leis  expressas  que 

estabelecem os direitos e deveres de seus participantes;

• Impessoalidade  -  ninguém  é  empregado  de  ninguém.  As  pessoas 

ocupam cargos que possuem seus direitos e deveres estabelecidos;

• Profissionalismo  -  as  pessoas  de  uma  organização  burocrática,  por 

intermédio de seus cargos, possuem uma carreira profissional e um meio 

de vida.

De forma sucinta, Paula (2005) comenta que a organização burocrática obtém a 

obediência dos funcionários através de regras e da centralização da autoridade na cúpula 

gerencial. É a forma de dominação citada por Weber:

Administração  burocrática  significa:  dominação  em 
virtude  de  conhecimento;  este  é  seu  caráter  fundamental 
especificamente  racional.  Além  da  posição  de  formidável  poder 
devido ao conhecimento profissional, a burocracia (ou o senhor que 
dela se serve) tem a tendência de fortalecê-la ainda mais pelo saber 
prático de serviço: o conhecimento de fatos adquiridos na execução 
das tarefas ou obtido via documentação. (WEBER, 2000, p. 147)

É possível perceber que até aquele momento, os estudos organizacionais eram 

voltados para a forma de trabalho e a estrutura de uma organização, visando sempre ao 

aumento da produtividade. Aspectos inerentes ao ser humano não eram considerados. 
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De acordo com Lodi (1971), essa situação começou a mudar com os estudos de 

Mary Parker Follett. Ela continuou a tradição da Escola Clássica apregoando a existência 

de  princípios  gerais  aplicáveis  tanto  à  indústria  quanto  a  qualquer  outra  organização, 

destacando uma abordagem psicológica que antecipa a Escola de Relações Humanas.

O autor considera que ela foi inovadora, pois estudou a motivação humana nas 

organizações  a  partir  de  valores  individuais  e  sociais,  utilizando  a  psicologia  na 

administração. Elaborou alguns princípios de organização, quais sejam:

a) Contato direto: para melhorar a coordenação, deve-se estreitar o contato 

entre os integrantes de uma organização;

b) Planejamento:  os  trabalhadores  devem envolver-se  com seu  trabalho 

desde o planejamento;

c) Relações recíprocas: deve existir estreito inter-relacionamento entre os 

integrantes de uma organização;

d) Processo  contínuo  de  coordenação:  a  importância  de  uma  pessoa  na 

organização não está em seu posto hierárquico e sim no seu poder de 

tomar decisões.

Mas o que realmente deu origem ao movimento das Relações Humanas nos 

estudos organizacionais foi o projeto realizado entre 1927 e 1932, nos Estados Unidos, 

pelo psicólogo industrial australiano chamado George Elton Mayo. Ele chefiou um projeto 

de pesquisa na fábrica Hawthorne cujo interesse inicial era estudar a fadiga, os acidentes, o 

turn-over no trabalho e o efeito das condições físicas do trabalho sobre a produtividade 

(LODI, 1971).

Todavia, com os trabalhos de Elton Mayo, chegou-se a conclusões diversas, das 

quais duas são destacadas a seguir:

a) A importância das organizações informais: grupos formados de forma 

espontânea  no  ambiente  de  trabalho  influenciam  diretamente  no 

desempenho dos indivíduos da organização; 

b) A mudança na educação dos administradores: surge a idéia de que os 

administradores  devem  entender  a  lógica  e  as  limitações  dos 

trabalhadores.
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Surge  então  a  Escola  das  Relações  Humanas  que  traz  aos  estudos 

organizacionais  a  racionalidade  substantiva  em  antítese  à  instrumentalidade  da 

Administração Científica e da Escola Clássica.

Os  estudos  organizacionais  apontavam  para  a  necessidade  de  reconhecer  a 

importância do fator humano, já que trabalhos empíricos, como aqueles de Elton Mayo, 

mostraram que o ser humano e suas relações influenciavam diretamente a produtividade 

das organizações.

Entretanto, conforme citado por Ferreira et al (2006), a teoria de administração 

é  uma variável  dependente dos  processos  tecnológicos,  econômicos,  políticos  e  sociais 

dominantes no ambiente. Assim, após o final da Segunda Guerra Mundial, o mundo passou 

por grandes transformações nos padrões gerenciais das organizações.

Diante  dessas  transformações,  surgiram  estudos  diversos  na  área  de 

administração  que  mostraram  a  necessidade  de  buscar  a  otimização  conjunta  dos 

componentes sociais e técnicos de uma organização na gestão dos processos de mudança e 

inovação.

Para  os  autores,  é  nesse  momento  que  aparece  o  conceito  de  sistemas  nos 

estudos organizacionais. Sob a perspectiva sistêmica, a organização deve ser administrada 

como um todo complexo, em que as propriedades do todo não estão presentes em nenhuma 

de suas partes, isoladamente.

Na teoria geral de sistemas, Ferreira et al (2006) destacam três características 

principais:

a) Um sistema existe dentro de outro (conceito de subsistemas);

b) Sistemas são abertos (interação com o meio ambiente);

c) Funções do sistema dependem de sua estrutura.

Sobre a teoria dos sistemas, Lodi (1971) cita que seu fundador foi o biólogo 

alemão Ludwig von Bertalanfy.  Para o  autor,  a  teoria  sistêmica  enriqueceu os estudos 

organizacionais apresentando noções importantes como totalidade, crescimento,  sistema, 

diferenciação, integração, feedback, dentre outras.

Com  base  nessa  teoria,  as  organizações  passam  a  trabalhar  em  um  ciclo 

repetido  de  input,  transformação  e  output,  como  sistemas  abertos  que  interagem 

dinamicamente com o meio em que estão inseridas. Para o autor, o conceito de sistemas 



12

enfatiza  a  integração  das  atividades  para  o  cumprimento  dos  objetivos  totais,  mas 

reconhece a importância de um eficiente desempenho de cada subsistema.

Bauer  (1999)  argumenta  que  a  teoria  geral  de  sistemas  é  uma  abordagem 

essencialmente organicista que procura refletir o que as diversas ciências têm de comum, 

sem prejudicar o que têm de específico.

Contudo, o autor faz uma crítica àquela teoria afirmando que a sua principal 

deficiência é a noção de equilíbrio dos sistemas, já que nos dias atuais, atributos como 

estabilidade e equilíbrio são raros nas esferas sociais, econômicas, culturais e políticas.

Para suprir tal deficiência e adequar os estudos organizacionais à realidade dos 

novos tempos aparece uma nova teoria denominada contingencial, na qual as organizações 

buscam se ajustar permanentemente a seus ambientes externos (FERREIRA et al, 2006).

Cada  problema  ou  desafio  gerencial  passa  a  ser  tratado  de  acordo  com  a 

necessidade  da  situação  ou  da  contingência.  Dentro  de  uma  mesma  organização, 

dependendo da contingência,  podem aparecer  modelos  de gestão distintos,  tornando as 

organizações mais flexíveis, diante das incertezas ambientais e das inovações tecnológicas.

Ferreira et al (2006) comentam ainda que a teoria contingencial é importante 

para  as  práticas  gerenciais  atuais  e  para  o  desenvolvimento  dos  modelos  de  gestão 

emergentes, que surgem de estudos diversos baseados em teorias como holografia, caos e 

complexidade, dentre outras.

No  próximo  tópico,  abordaremos  especificamente  os  modelos  de  gestão 

adotados  no  âmbito  da  Administração  Pública,  que  também  sofreu  transformações  ao 

longo  dos  anos,  seguindo  as  diferentes  vertentes  das  teorias  da  administração  e 

acompanhando as mudanças do meio em que as organizações estão inseridas.

2.1.3 Modelos de Gestão Pública

Como  comentado  no  tópico  anterior,  a  burocracia  de  Max  Weber,  naquela 

época,  influenciou  muito  as  organizações  e,  ainda  hoje,  podem  ser  identificadas  suas 

principais características nas organizações, principalmente, da administração pública.

Para  Ferreira  et  al  (2006),  foi  na  esfera  governamental  que primeiro  se  fez 

necessária a adoção de um modelo de gestão mais complexo. O crescimento das nações e a 
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complexidade adquirida pela gestão pública exigiram uma nova lógica gerencial e um novo 

tipo de autoridade.

Assim,  segundo  os  autores,  com  a  criação  de  quadro  de  funcionários 

profissionalizados  e designados para cargos nos quais  o escopo de autoridade  era bem 

definido, houve a construção da sociedade burocrática, passando a predominar as normas 

impessoais e a racionalidade nos processos decisórios.

Segundo afirmado por Tenório e Saravia (2007), aqui no Brasil,  somente na 

década de 1930, a partir do primeiro governo de Getúlio Vargas, foram implementadas 

tentativas planejadas de gestão pública. Essas inspiradas na administração racional-legal, 

fundada em uma estrutura burocrática.

Posteriormente, o país passou por situações flutuantes que refletiram na gestão 

pública no intuito de adaptá-la aos novos tempos. Contudo, segundo comentado por eles, 

os  militares  propuseram  uma  gestão  também  com  base  no  modelo  racional-legal 

weberiano, como instituído no governo Vargas.

Com o governo Figueiredo veio o Programa Nacional de Desburocratização que 

visava a simplificar a estrutura burocrática do aparelho estatal. Entretanto, foi no governo 

posterior,  pós-regime  militar,  que  se  iniciou  um forte  processo  de  privatização.  Esse, 

segundo os autores, acarretou a desestruturação do aparelho administrativo, aumentando a 

ineficiência estatal.

Já nos anos 90, com base no Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado, 

elaborado pelo Ministério de Administração e Reforma do Estado, buscou-se uma nova 

forma  de  gestão  com vistas  a  compatibilizar  a  administração  pública  brasileira  com o 

fenômeno da globalização.

Tenório e Saravia (2007) afirmam que houve a tentativa de aplicar no Brasil o 

new public management, que tinha como idéia básica a melhoria da eficiência do setor 

público por meio da transferência de valores e técnicas do setor privado.

Na mesma linha, Paula (2005) alega que nos últimos tempos houve mudanças 

na gestão pública, influenciadas, principalmente, pela onda do neo-liberalismo advinda do 

Reino Unido e  dos Estados  Unidos.   A conhecida Administração  Gerencial  teve como 

fundamentos principais a descentralização do poder do Estado, a privatização e a utilização 

de técnicas e ferramentas utilizadas no setor privado. 

Contudo,  ela  sugere  que  essa  nova  administração  tornou-se  um  modelo 

hegemônico de gestão que não resolveu os dilemas da dinâmica política.  Questões que 
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abrangem a complexidade da gestão, como a integração entre aspectos técnicos e políticos, 

não são tratadas pelo gerencialismo.

Tenório  e  Saravia  (2007)  completam  dizendo  que  todas  essas  mudanças 

administrativas tentadas desde 1930 ainda não aconteceram. Para eles, o Estado não pode 

esquecer sua função primordial que é atender equitativamente os interesses da sociedade 

como um todo.

Para isso, eles sugerem uma gestão pública com a participação da cidadania de 

forma que a própria dinâmica social acompanhe e possa sugerir ações que o Estado não 

observa  e  que  também  não  sejam  percebidas  pelo  mercado  diante  de  seus  interesses 

particulares.

Portanto, apesar das diversas tentativas de melhorar a gestão pública em nosso 

país, percebe-se que ainda estamos distantes de um modelo que possa, de fato, atender à 

demanda da sociedade.

De acordo com Santos e Cardoso (2001), o propósito fundamental do processo 

de modernização do Estado é exatamente desenvolver nas organizações públicas um tipo 

de gestão com as competências e capacidades necessárias para mobilizar seus recursos da 

forma mais eficiente possível com o objetivo de alcançar resultados concretos em benefício 

do interesse público.

Neste sentido,  Lima (2007) acrescenta que o grande desafio do Estado é de 

natureza gerencial,  pois quanto maiores são as demandas sociais e menores os recursos 

para atendê-las, mais capacidade de gestão será exigida. 

Para ele, a compreensão das duas dimensões, política e técnica, pode permitir 

que se alcance um modelo de gestão pública em que a eficiência e a eficácia administrativa 

façam parte de uma cadeia cujo elo final seja a efetividade traduzida em ganhos sociais.

Com  vistas  a  uma  gestão  pública  integrada,  com  o  objetivo  de  tornar  a 

Administração  Pública  mais  eficiente,  no  início  do  século  XXI  foi  apresentado  pelo 

governo  do  Estado  de  Minas  Gerais  um  novo  modelo  de  gestão  pública  que  ficou 

nacionalmente conhecido como Choque de Gestão. 

Segundo  Vilhena  (2006),  o  choque  de  gestão  é  um  conjunto  integrado  de 

políticas de gestão pública orientado para o desenvolvimento. Com uma nova filosofia de 

gestão que procurou entender o Estado como um todo, integrando os seus diversos setores, 

o governo de Minas Gerais montou uma estrutura de Administração Pública, com base nos 

conceitos de governo matricial, com vistas a atacar os pontos críticos daquele Estado. 
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Para  Junior  (2004)  o  choque de gestão  possui  duas  dimensões  principais:  o 

ajuste à realidade e a inovação. O primeiro significa a diminuição dos gastos públicos por 

intermédio de reestruturação administrativa, novas formas de contratação e aplicação de 

novas técnicas de compras públicas. A segunda deriva da construção de uma administração 

pública  focada  em  resultados  para  a  sociedade,  com  controle,  participação  social  e 

transparência

Esse modelo de gestão já é copiado por outros estados da Federação, como por 

exemplo,  o  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  como  é  possível  verificar  no  Plano  Plurianual 

2008-2011 deste último. Todavia, o choque de gestão ainda é um modelo muito recente 

para ter uma avaliação final de seus resultados.

Assim, diante desse breve retrospecto acerca dos diferentes modelos de gestão 

pública adotados no país, o Estado, independente do modelo de gestão adotado, no sentido 

de agir para regular a sociedade e buscar a justiça social, implementa políticas públicas que 

são colocadas  em prática  por  intermédio  de ações  que visam à transformação de uma 

situação detectada como um problema público.

Por isso, no próximo tópico deste referencial teórico abordaremos os conceitos 

básicos acerca do tema políticas públicas e sua gestão, assim como os grandes desafios 

para alcançar a sua efetividade.

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS

2.2.1 Gestão de Políticas Públicas

Diversos são os conceitos  de políticas públicas.  A extensa literatura  sobre o 

tema é pródiga em definições de política, cada uma privilegiando um ou outro aspecto. 

(MONTEIRO, 1982).

Para  Lynn  apud Souza  (2007)  política  pública  é  um conjunto  de  ações  do 

governo que irão produzir efeitos específicos.

Peters (1986) conceitua política pública como o somatório das atividades dos 

governos, atuando diretamente ou por intermédio de agentes,  de forma a influenciar  as 

vidas dos cidadãos.

Segundo Franco e Cohen apud Oliveira (2002) uma política pública é composta 

por ações que se inserem entre uma situação existente e uma situação desejada. A política 
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pública  é  implementada  para  transformar  uma  situação  identificada  como  problema 

público em uma outra situação desejável pelo Estado.

Souza (2007) resume política pública como a área de conhecimento que visa, 

simultaneamente, a colocar o governo em ação e/ou a analisar essa ação e, se necessário, a 

propor mudanças no rumo dessas ações.

Poderíamos citar aqui uma infinidade de outras definições, contudo o foco deste 

trabalho de pesquisa é a gestão das políticas públicas, mais precisamente, no que tange ao 

alcance da efetividade dessas políticas. Neste sentido, ressaltamos aqui a importância que o 

ambiente e os atores nele inseridos possuem na gestão de políticas públicas, bem como na 

contribuição para a sua efetividade. 

Oliveira (2005) afirma que o processo de planejamento de políticas públicas, 

em geral,  exige a interação  de diversas organizações  dentro do Estado e destas com a 

sociedade civil e o setor privado.

Reforçando tal  idéia,  Souza  (2007)  comenta  que  qualquer  teoria  de política 

pública  precisa  também  explicar  as  inter-relações  entre  Estado,  política,  economia  e 

sociedade.

As definições de políticas públicas assumem, em geral, 
uma visão holística do tema, uma perspectiva de que o todo é mais 
importante do que a soma das partes e que indivíduos, instituições, 
interações,  ideologia  e  interesses  contam,  mesmo  que  existam 
diferenças sobre a importância relativa desses fatores.  (SOUZA, 
2007, p. 69)

Portanto,  ao  planejar  uma  determinada  política  pública  o  Estado  não  pode 

esquecer a importância do contexto político, social e econômico e as interações com os 

atores envolvidos (stakeholders) naquele determinado ambiente.

Diversas características do ambiente político e sócio-econômico influenciam a 

natureza das políticas públicas adotadas e seus efeitos nos cidadãos. A política pública não 

é construída no vácuo. Ela é o resultado da interação de todos esses fatores com os desejos 

e decisões daqueles que fazem a política (policy makers). As políticas públicas emergem 

da interação de um grande número de forças (PETERS, 1986). 

Variados  são  os  estudos  no  campo  das  políticas  públicas.  Segundo  Souza 

(2007),  foram  desenvolvidos  diferentes  modelos  de  formulação  e  análise  de  políticas 

públicas, todos com significativas contribuições ao estudo do tema.



17

Neste  trabalho  de  pesquisa  enfocaremos  o  modelo  denominado  ciclo  de 

políticas públicas (policy cycle). Muitos estudiosos consideram que a política pública é um 

ciclo que pode ser dividido, mesmo que apenas na teoria, em fases distintas.

Para Peters (1986)  uma política  pública  abrange as  seguintes  fases:  agenda, 

formulação, legitimação, implementação, alocação de recursos e avaliação. Souza (2007) 

considera que uma política possui os seguintes estágios: definição de agenda, identificação 

de alternativas, avaliação das opções, seleção das opções, implementação e avaliação.

Segundo Saravia apud Oliveira (2002) sete são as fases básicas de uma política 

pública: formação da agenda; elaboração da política pública; formulação; implementação; 

execução; acompanhamento e avaliação.

Diante das diferentes classificações, no trabalho de pesquisa a ser realizado será 

adotada uma classificação mais simples, que resume e abrange as demais classificações 

citadas.  É  a  classificação  abordada  por  Barkenbus  (1998),  cujas  fases  de uma política 

pública são agenda, formulação, implementação e avaliação, como demonstrado na figura 

a seguir:

FIGURA 1 – CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

FONTE: Barkenbus (1998)

Seguindo essa linha de estudo, o primeiro passo de uma política pública é a 

agenda (agenda setting). Antes que a escolha de uma política pública possa ser feita, um 

problema da sociedade tem que ser aceito como parte da agenda política. O que coloca 

uma questão na agenda é a percepção de que algo está errado e que pode ser melhorado 

após uma intervenção pública (PETERS, 1986).

Para  Capella  (2007)  o  processo  de  formação  da  agenda  de  políticas 

governamentais  procura  investigar  de  que  forma  uma  questão  específica  se  torna 
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importante em um determinado momento, chamando a atenção do governo e passando a 

integrar sua agenda. 

Para isso, é necessário que uma imagem, ou um consenso em torno de uma 

política, faça a ligação entre o problema e uma possível solução. Assim, é possível afirmar 

que  uma  política  pública  somente  será  levada  a  efeito  se  conseguir  entrar  na  agenda 

política.  Trata-se  de  uma  decisão  quase  sempre  política,  subsidiada  por  informações 

técnicas sobre o problema e suas possíveis soluções.

O  segundo  estágio  do  ciclo  de  políticas  públicas  é  a  formulação  (policy  

formulation).  De  acordo  com a  definição  de  Souza  (2007),  a  formulação  de  políticas 

públicas constitui-se no estágio em que governos democráticos traduzem seus propósitos e 

plataformas eleitorais em programas e ações, que produzirão resultados ou mudanças no 

mundo real.

Para Peters (1986),  depois que o sistema político aceita  um problema como 

parte da agenda, a questão lógica é o que fazer sobre o problema. Esse processo pode ser 

chamado  de  formulação  de  política  pública,  significando  o  desenvolvimento  de  um 

mecanismo para resolver um problema público.

Para o autor, diante das dificuldades para formular políticas públicas efetivas é 

aconselhável  a  utilização  de  técnicas  específicas,  cujo  objetivo  principal  é  antecipar 

possíveis  conseqüências  das  ações  a  serem  implementadas,  de  forma  a  possibilitar  a 

comparação entre as diferentes alternativas e facilitar a tomada de decisão. 

Portanto, é na fase da formulação que é realizado o planejamento da política 

pública,  sendo identificadas as alternativas para tentar solucionar o problema público e 

selecionada a opção mais adequada para a atuação governamental. É também nesta fase 

que ocorre o diagnóstico do problema público, definindo-se o “marco zero”, a partir do 

qual serão avaliados posteriormente os resultados da política.

Para  auxiliar  no  planejamento,  diversos  métodos  e  técnicas  podem  ser 

utilizados como o Marco Lógico, o Mapa de Produtos, o  Benchmarking e o Modelo de 

Condições Ambientes, assim definidos nos manuais do TCU (BRASIL, 2000):

 Marco  Lógico:  modelo  analítico  criado  pelo  Banco  Interamericano  de 

Desenvolvimento (BID), tratando-se de um instrumento de planejamento que visa a retratar 

como  estão  logicamente  estruturadas  as  atividades  desenvolvidas  por  programas  ou 

projetos governamentais e que facilita a avaliação de desempenho.
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Na estrutura do Marco Lógico são mostradas características fundamentais do 

programa ou projeto governamental  como a finalidade  (impacto),  o objetivo  (resultado 

direto), os produtos (metas fixadas) e as atividades. Por intermédio dessa ferramenta de 

gestão  devem  ser  descritos  os  objetivos,  destacando  possíveis  indicadores,  meios  de 

verificação e pressupostos.

O  Marco  Lógico  visa  a  retratar  a  estruturação  lógica  das  atividades 

desenvolvidas por programas ou projetos governamentais, representando uma hierarquia de 

objetivos, disposta em ordem crescente, na qual a realização do objetivo de determinado 

nível é condição necessária para a consecução do objetivo do nível subseqüente.

Segundo  o  Manual  do  TCU  (BRASIL,  2000a),  essa  ferramenta  facilita  a 

avaliação de desempenho do programa à medida que se torna possível verificar aspectos 

importantes como a relação entre os objetivos definidos e a mensurabilidade do impacto 

almejado.

A seguir, mostramos o exemplo de uma estrutura de Marco Lógico:



20

FIGURA 2 - ESTRUTURA DE MARCO LÓGICO

DESCRIÇÕES DOS 
OBJETIVOS

INDICADORES MEIOS DE 
VERIFICAÇÃO

PRESSUPOSTOS

FINALIDADE:
Definição de como o 
projeto/programa 
contribuirá para a 
solução do problema 
identificado.

Medem o impacto geral 
do projeto/programa e 
devem ser especificados 
em termos de 
quantidade e tempo 
(grupo social e local, 
quando apropriado).

São as fontes de 
informação que se 
podem utilizar para 
verificar que os 
objetivos foram 
alcançados. Podem 
incluir material 
publicado, observação 
direta, pesquisas de 
opinião, etc.

Indicam os 
acontecimentos, as 
condições ou as 
decisões importantes, 
necessárias para a 
sustentabilidade 
(continuidade no 
tempo) dos benefícios 
gerados pelo 
projeto/programa. 

OBJETIVO: 
Resultado direto a ser 
obtido a partir da 
geração dos bens e 
serviços produzidos 
pelo projeto/programa 
(produto).

Descrevem o impacto 
gerado ao final do 
projeto/programa. 
Devem incluir metas 
que reflitam a situação 
ao finalizar o 
projeto/programa. Cada 
indicador deve ser 
expresso em termos de 
quantidade, qualidade e 
tempo dos resultados a 
serem alcançados.

São as fontes que o 
gestor e o avaliador 
podem consultar para 
ver se os objetivos estão 
sendo alcançados. 
Podem indicar que 
existe um problema e 
sugerem a necessidade 
de mudanças nos 
componentes do 
projeto/programa. 
Podem incluir material 
publicado, observação 
direta, pesquisa, etc.

Indicam os 
acontecimentos, as 
condições ou as 
decisões que têm que 
ocorrer para que o 
projeto/programa 
contribua 
significativamente para 
o alcance da finalidade.

PRODUTOS: Bens e 
serviços necessários, 
expressos em termos de 
trabalho concluído 
(sistemas instalados, 
pessoal capacitado, bem 
ofertado, etc). 

Descrições concisas e 
claras de cada um dos 
produtos que devem ser 
concluídos durante a 
execução. Cada um 
deve especificar a 
quantidade, a qualidade 
e a oportunidade das 
obras, serviços e bens 
que serão realizados.

Essa célula indica onde 
o gestor ou avaliador 
pode encontrar as 
fontes de informação 
para verificar se os 
resultados planejados 
foram realizados. As 
fontes podem incluir 
observação direta, 
relatórios de auditoria 
interna, etc.

Indicam os 
acontecimentos, as 
condições ou as 
decisões que têm que 
ocorrer para que os 
produtos previstos no 
projeto/programa 
alcancem o objetivo 
para o qual foram 
realizados.

ATIVIDADES: São as 
tarefas que o gestor 
deve executar para 
gerar cada um dos 
produtos do 
projeto/programa e que 
implicam custos, 
listadas em ordem 
cronológica para cada 
produto. 

Esta célula deverá 
conter o orçamento para 
cada produto a ser 
produzido pelo projeto/
programa.

Esta célula indica onde 
o gestor ou avaliador 
pode obter informação 
para verificar se o 
orçamento foi 
executado como 
previsto. Normalmente 
constitui o registro 
contábil da unidade 
executora.

Indicam os 
acontecimentos, as 
condições ou as 
decisões (fora do 
controle do gestor do 
projeto/programa) que 
têm que ocorrer para 
que os produtos possam 
ser gerados.

FONTE: Manual de Auditoria de Natureza Operacional do TCU (BRASIL, 2000a).
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Mapa  de  Produtos:  técnica  utilizada  para  obtenção  de  indicadores  de 

desempenho,  considerando  produto  como  um  bem,  serviço  ou  condição  resultante  de 

atividade de uma organização ou indivíduo. Essa ferramenta é composta de três elementos 

básicos: insumos, produtos intermediários e produtos finais. Nela, o importante é o produto 

final em cada fase.

Para  o  TCU  (BRASIL,  2000c),  uma  administração  pública  voltada  para 

resultados  deve  direcionar  sua  atenção  para  seus  produtos.  Todavia,  muitos  gestores 

apresentam  resistência  a  esse  enfoque  já  que  estão  habituados  a  administrar  insumos 

(pessoal, recursos financeiros e outros) e processos (atividades desempenhadas).

A elaboração do Mapa de Produtos tem como finalidades obter de forma clara 

os  objetivos,  mostrar  as  relações  de  dependência  entre  os  produtos,  identificar  áreas  e 

setores  responsáveis  pelos  produtos  críticos  e  estabelecer  as  bases  para  o  trabalho  de 

definição de indicadores de desempenho.

No Manual do TCU (BRASIL, 2000c) é sugerido que para a elaboração do 

Mapa de  Produtos  exista  a  participação  do  pessoal  da  organização,  pois  são  eles  que 

conhecem a atividade desempenhada.  Por intermédio de  workshop,  com a utilização de 

técnicas  como  o  brainstorm,  os  participantes  devem  ser  incentivados  a  identificar  os 

possíveis produtos resultantes das atividades da instituição.

Após  essa  identificação,  devem  ser  selecionados  aqueles  produtos  que 

realmente  são  essenciais  para  a  atividade  em  questão.  Deve-se  também  verificar  a 

sequenciação temporal entre eles, isto é, que produto pode ser obtido em fase anterior a 

outro  e  de  que  forma  esses  produtos  se  relacionam  entre  si  e  com  o  produto  final. 

Desenhado o produto final, não genérico, mas mensurável, é possível construir indicadores 

de desempenho para as ações a serem implementadas.

Benchmarking:  técnica  voltada  para  identificação  e  implementação  de  boas 

práticas de gestão, mediante comparação de desempenho e boas práticas para aperfeiçoar o 

trabalho  desenvolvido.  O propósito  do  benchmarking é,  por  meio  de  comparações  de 

desempenho e boas práticas, aperfeiçoar o trabalho desenvolvido.

Em manual do TCU específico sobre o assunto (BRASIL, 2000b), são citados 

os três tipos de benchmarking: organizacional, de desempenho e de processo. No primeiro, 

é  feita  a  comparação  entre  uma  organização  e  outras  similares,  para  identificar  boas 
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práticas. No segundo, a comparação é realizada por intermédio de utilização de padrões e 

de indicadores de desempenho, relacionados aos aspectos da produtividade, dos recursos e, 

quando  possível,  da  qualidade  do  serviço.  No  último  tipo,  é  feita  a  comparação, 

quantitativa ou qualitativa, de processos organizacionais, podendo também ser externa ou 

interna a uma organização. 

A seguir, apresentamos as características dos três tipos de benchmarking:

FIGURA 3 – CARATERÍSTICAS DOS TIPOS DE BENCHMARKING

Comparações entre: Impacto

Benchmarking
organizacional

• Estrutura organizacional
• Estratégicas (compras,
         recursos humanos, etc)
• Diferentes abordagens para 

solução de problemas, 
prestação de serviços, etc.

• Gera novas idéias
• Identificar oportunidades 

para aperfeiçoamento
• Permite conhecer a 

existência de boas práticas
• Contextualiza os achados do 

estudo  

Benchmarking
de
desempenho

• Indicadores quantitativos
• Produtividade
• Utilização de recursos
• Custos
• Eficiência
• Qualidade

• Identifica diferenças 
significativas no 
desempenho, questionando 
sua existência e incentivando 
a melhora no padrão de 
desempenhos considerados 
inferiores

Benchmarking
de processo

• Procedimentos
• Sistemas gerenciais
• Processos
         Administrativos

• Enfatiza a existência de boas 
práticas

• Emite recomendações sobre 
como os principais 
procedimentos devem ser 
melhorados de modo a 
alcançar patamares de 
excelência 

FONTE: Técnica de Auditoria Benchmarking do TCU (BRASIL, 2000b).

Modelo de Condições Ambientes: modelo que identifica os fatores internos e 

externos que influenciam o objeto, exibindo as interações e inter-relações existentes entre 

os  vários  grupos  de  interessados,  indicando  se  são  ou  não  estáveis,  complexas  ou 

concorrentes.

Neste  modelo,  a  equipe  de  trabalho  deve,  além  de  identificar  as  partes 

envolvidas, qualificar as relações existentes entre elas. Para o modelo a ser proposto no 
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presente  trabalho,  essas  relações  são  fundamentais,  já  que  a  interação  entre  os  atores 

envolvidos pode gerar dinâmicas que afetam a efetividade da ação de transformação. 

Para exemplificar, apresentamos o Modelo de Condições Ambientes para um 

projeto  de  financiamento  de  atividades  de  capacitação  profissional,  como mostrado  no 

Manual de Auditoria Operacional do TCU:

FIGURA 4 – MODELO DE CONDIÇÕES AMBIENTES

FONTE: Manual de Auditoria de Natureza Operacional do TCU (BRASIL, 2000a).

Assim, com base no problema público identificado e utilizando as ferramentas 

de  gestão  apresentadas  aqui,  é  possível  realizar  o  planejamento  da  política  pública, 

definindo  seus  objetivos,  metas  e  resultados  esperados,  assim  como  indicadores  de 

desempenho, que serão úteis, principalmente, para a fase de avaliação da política pública. 

Após a formulação de uma política,  na qual é escolhida a alternativa que,  a 

priori, mostrou-se mais adequada para a situação, chega-se à fase de sua implementação 

(policy implementation), que abrange a atuação governamental,  colocando em prática as 

ações planejadas, de forma direta, ou indiretamente, por intermédio de agentes diversos.

Oliveira  (2005)  argumenta  que  o  estudo  da  implementação  exige  um 

entendimento  de  sua  complexidade  e  interação  com  o  planejamento.  O  resultado  do 

planejamento,  incluindo  sua  implementação,  deve  ser  observado  como  uma  série  de 

eventos  que,  isoladamente,  parecem  simples,  todavia  são  dependentes  de  uma  cadeia 
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complexa de interações recíprocas para que obtenham o resultado esperado. Ele conclui 

afirmando que muitas vezes esta cadeia não pode ser prevista ou controlada.

Para Peters (1986), após a formulação de uma política pública e sua legitimação 

por  intermédio  de  legislação  autorizativa,  é  necessária  a  implementação  das  ações 

planejadas  para  que  a  política  seja,  de  fato,  executada.  Ele  comenta  que  as  políticas 

públicas não falham por conta própria, mas existe uma diversidade de fatores que podem 

limitar a habilidade do sistema político em levar a efeito as políticas públicas. Raramente 

esses fatores afetam uma política  isoladamente,  mas todas  as possibilidades  devem ser 

consideradas no planejamento das políticas e na conversão delas em serviços reais para os 

cidadãos.

O  autor  acrescenta  que  a  implementação  é  um  passo  vital  no  processo  de 

governo porque envolve colocar programas em ação e produzir efeitos para os cidadãos. A 

dificuldade é conseguir produzir os efeitos desejados.

Menicucci (2007) afirma que na visão clássica a implementação é vista como a 

fase  do  ciclo  de  políticas  públicas  na  qual  se  executam  atividades  necessárias  ao 

cumprimento  das  metas  definidas  na  formulação.  Contudo,  ela  comenta  que  estudos 

recentes na área criticam essa visão linear, chamando a atenção para o aspecto processual 

do ciclo de políticas públicas e sobre os efeitos retroalimentadores da implementação nas 

outras fases, alegando que, na verdade, a formação de uma política acontece da interação 

entre a formulação, a implementação e a avaliação.

Para ela,  o  sucesso de  uma política  pública  está  associado à  capacidade  de 

obtenção de convergência entre os implementadores em torno dos objetivos das políticas e 

do suporte político daqueles por ela afetados.

Assim, fica aparente a necessidade de trabalhar uma política pública de forma 

integrada. Ainda que teoricamente a política seja visualizada como um processo cíclico 

com  distintas  fases,  as  mesmas  devem  ser  integradas,  permitindo  a  interação  e  a 

retroalimentação recíproca.

Neste ponto surge a importância da avaliação (policy evaluation) que é a última 

fase do ciclo de políticas públicas a ser abordada. Para a UNICEF, avaliação é o processo 

no qual se examina de forma sistemática e objetiva um projeto ou programa, finalizado ou 

em curso, que contemple o seu desempenho, implementação e resultados, com vistas à 

determinação de sua eficiência,  efetividade,  impacto,  sustentabilidade e a relevância  de 

seus objetivos.
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Segundo o modelo de Barkenbus (1998), ela é responsável pelo  feedback da 

ação implementada, retro-alimentando o processo da política, podendo ser utilizada para 

corrigir problemas em qualquer uma das fases anteriormente descritas.

Saravia  apud Oliveira  (2002)  afirma  que  a  avaliação  de  políticas  públicas 

consiste  na  mensuração  e  análise,  a  posteriori,  dos  efeitos  produzidos  pelas  políticas, 

especialmente no que se refere às realizações obtidas e às conseqüências previstas e não 

previstas.

Cunha  (2006)  acrescenta  que  a  avaliação  é  instrumento  importante  para  o 

controle da efetividade da ação estatal, podendo subsidiar o planejamento e a formulação 

das ações governamentais, bem como o acompanhamento de sua implementação.

Mokate  (2002)  comenta  que  a  avaliação  é  parte  integrante  do  processo  de 

gestão de políticas públicas. Por tratar-se de um instrumento, a avaliação apenas cumpre 

sua  finalidade  quando  apóia  e  afeta  os  processos  gerenciais  e  decisórios.  Ela  cita  a 

existência de dois tipos de avaliação:

a) Avaliação de processo (ou Monitoramento);

b) Avaliação de objetivos e resultados.

Ambos são complementares e se realizam simultaneamente com a gestão. O 

monitoramento permite descrever e qualificar o cumprimento do plano de trabalho. Já a 

avaliação  de  resultados  permite  verificar  se  o  referido  cumprimento  conduziu  ao 

atingimento dos objetivos que motivaram a intervenção estatal.  Por isso, a avaliação de 

resultados torna-se inviável sem as informações geradas pelo monitoramento.

Ainda sobre o tema, Vedung (1997) comenta que existem modelos distintos de 

avaliação como a avaliação compreensiva, a econômica, a orientada para o cliente e a de 

stakeholders.  Esta  última  interessa  para  o  presente  trabalho  já  que,  segundo  o  autor, 

abrange a avaliação dos conceitos e questões importantes para as pessoas interessadas ou 

aquelas que são afetadas pela intervenção estatal.

Para  ele,  o  modelo  de  avaliação  de  stakeholders deve  contemplar  todos  os 

interessados  na  intervenção  governamental.  Esse  modelo  deve  ser  iniciado  com  o 

mapeamento dos grupos de atores envolvidos ou que possuem algum interesse na execução 

e nos resultados do programa.

O autor deixa esclarecido que a avaliação não é realizada pelos  stakeholders. 

Na verdade, a avaliação é feita por avaliador individual ou grupo de avaliadores, sejam eles 
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da organização ou não. Todavia, esse modelo de avaliação deve abranger a observação 

direta  e  participante  no  ambiente  em  que  estão  inseridos  os  atores  envolvidos  e/ou 

interessados no programa governamental. 

Os conceitos aqui apresentados acerca da avaliação de políticas públicas serão 

fundamentais  para o modelo a ser proposto no presente  trabalho de pesquisa,  pois,  no 

contexto atual, em que são exigidas pela sociedade ações governamentais cada vez mais 

transparentes e efetivas, torna-se imprescindível uma boa gestão dessas políticas.

Contudo, muitos são os desafios para que uma política pública alcance, de fato, 

a efetividade. Alguns desses desafios serão apresentados no próximo tópico. 

2.2.2 Desafios para a efetividade das Políticas Públicas

Antes  de  abordarmos  diretamente  os  desafios  encontrados  na  prática  para 

alcançar a efetividade das políticas públicas implementadas, é importante conceituar em 

que sentido tratamos o termo efetividade neste trabalho de pesquisa.

Para isso trazemos o conceito apresentado no Manual de Auditoria do Tribunal 

de  Contas  da  União  no  qual  efetividade  pode  ser  resumida  como  a  relação  entre  os 

resultados alcançados e os objetivos que motivaram a atuação institucional, isto é, entre o 

impacto previsto e o impacto real de uma ação (BRASIL, 2000a).

Na  literatura  especializada  é  possível  encontrar  uma  infinidade  de  questões 

críticas,  inerentes  à  gestão  de  políticas  públicas,  que  dificultam  a  maximização  da 

efetividade das ações governamentais.

Na análise de políticas públicas, um dos desafios comentados por Peters (1986) 

é desenvolver uma aproximação compreensiva entre os problemas reais e a formulação da 

política  na  prática.  Sem  essa  aproximação,  as  políticas  públicas  são  formuladas  pelo 

governo por intuição ou analogia com políticas já existentes. Assim, ocorre um verdadeiro 

distanciamento entre o planejado e o problema real, tornando cada vez mais difícil alcançar 

a efetividade de uma política pública.

Esse  primeiro  obstáculo  à  gestão  de  políticas  públicas  aponta  para  a 

necessidade  de  os  gestores,  quando  da  formulação  das  políticas,  se  aproximarem  da 

realidade do problema público identificado. Para isso, é necessário que eles se integrem ao 
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ambiente  de  forma  a  realizarem  o  planejamento  de  maneira  contextualizada  e  mais 

compatível com a realidade.

Oliveira (2007) cita as diversas experiências de planejamento fracassadas nas 

últimas  décadas  com  planos  mirabolantes  que  só  funcionam  no  papel  e,  na  prática, 

alcançam resultados decepcionantes como, por exemplo, a Transamazônica e o Fome Zero.

Ele identifica que um sério problema do planejamento de políticas públicas é 

considerá-lo apenas como um produto técnico e não como um processo. Um dos motivos 

causadores de falhas nos resultados das políticas é a dissociação entre a elaboração e a 

implementação no processo e planejamento. Para ele, o processo de planejamento deve ser 

considerado  como  um  processo  político  que  depende  de  informações  precisas, 

transparência,  ética,  temperança,  aceitação de visões diferentes e vontade de negociar e 

buscar soluções.

Outro  desafio  na  gestão  de  políticas  públicas  é  a  fragmentação,  citada  por 

Martins  (2004).  Para  o  autor,  ela  é  atribuída  à  falta  de  coerência,  consistência  e 

coordenação na formulação/implementação de políticas, programas ou projetos. Esses três 

aspectos são de grande relevância para que seja possível alcançar a efetividade de uma 

política pública e, por isso, devem ser observados na gestão de políticas públicas. 

Segundo Martins (2004), coordenação é fazer com que os órgãos responsáveis 

pelas políticas públicas trabalhem juntos, no sentido de coordenar suas ações e torna-las 

cooperativas.  Consistência  é possibilitar  que as políticas  públicas,  individualmente,  não 

sejam internamente contraditórias. Coerência é a promoção sistemática de ações que se 

reforcem mutuamente nos diferentes órgãos de governo, criando sinergias para a realização 

dos objetivos definidos.

Sobre  o  tema,  a  Organização  para  a  Cooperação  e  o  Desenvolvimento 

Econômico (OCDE, 2002) afirma que a falta de coordenação efetiva entre os setores e 

através dos vários níveis de governo é um dos principais desafios da gestão de políticas 

públicas.  Aquela  entidade  reforça  que  continua  faltando  coerência  entre  as  principais 

escolhas feitas pelo setor público e aquelas feitas pelo setor privado. Fato que denota a 

falta de harmonia entre o poder público e a iniciativa privada em suas ações.

Diante  dos  distintos  desafios  que  aparecem na  gestão  de  políticas  públicas, 

prejudicando,  principalmente,  a  efetividade  das  ações  governamentais,  acreditamos  ser 

necessária uma nova postura de gestão, saltando da visão fragmentada para aquela que visa 

à percepção do global com a integração de todos os atores envolvidos no processo.
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 Assim,  o  presente  trabalho  visa  a  mostrar  que  muitos  dos  desafios  aqui 

apresentados poderão ser ultrapassados, de forma a propiciar a maximização da efetividade 

das  políticas  públicas,  se  aplicados  na  gestão  os  conceitos  da  transdisciplinaridade, 

apresentados no próximo tópico.

2.3 TRANSDISCIPLINARIDADE 

2.3.1 A disciplina e suas diferentes abordagens 

Ao  escrever  sobre  as  diferentes  abordagens  disciplinares  é  importante 

conceituar o termo disciplina. Após pesquisar em dicionários e na literatura especializada 

as distintas definições desse termo, o primeiro conceito que nos apareceu é aquele relativo 

à boa ordem. 

Conforme definição de Koogan e Houaiss (1995), disciplina é o conjunto dos 

regulamentos destinados a manter a boa ordem em qualquer assembléia ou corporação. 

Eles  também  conceituam,  de  forma  sucinta,  disciplina  como  cada  uma  das  matérias 

ensinadas na escola. É este último conceito que mais se aproxima daquele que interessa ao 

presente trabalho de pesquisa. 

Para Japiassu (2006), no interior do conhecimento científico, disciplina é um 

ramo autodeterminado do saber coincidindo com uma ciência ensinada. Ela evoca um corte 

pedagógico  delimitando  uma  matéria  a  ser  ensinada.  Suas  fronteiras,  linguagens  e 

conceitos próprios tendem a isolá-la das demais disciplinas.

De acordo com Morin (2008), disciplina é uma categoria organizadora dentro 

do conhecimento científico. Ela institui a divisão e a especialização do trabalho e responde 

à diversidade das áreas que as ciências abrangem.

Intelectualmente,  as  disciplinas  são  plenamente 
justificáveis,  desde  que  preservem  um  campo  de  visão  que 
reconheça e conceba a existência das ligações e das solidariedades. 
E  mais:  só  serão  plenamente  justificáveis  se  não  ocultarem 
realidades globais. (MORIN, 2008, p. 113).

Portanto,  apesar  de  reconhecer  a  importância  das  disciplinas,  Morin  (2006) 

acrescenta  que  a  disseminação  de  diferentes  disciplinas  e  a  hiper-especialização  dos 
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indivíduos impede tanto a percepção do global quanto do essencial,  caracterizando uma 

visão fragmentada do mundo moderno.

Nessa mesma linha, Japiassu (2006) considera que o maior desafio do início do 

século  XXI  é  a  contradição  entre,  de  um lado,  os  problemas  cada  vez  mais  globais, 

interdependentes e complexos e, do outro lado, o conhecimento que privilegia os saberes 

disciplinarizados, fragmentados e compartimentados.

Vergara (1993) comenta que a visão mecanicista do universo e de tudo que nele 

existe, apesar de permitir os avanços tecnológicos de que desfrutamos hoje, acabou por 

provocar um mundo fragmentado. Para ela, é necessário associar, integrar o conhecimento 

fragmentado pela ciência tradicional. Mais significativo que utilizar os diferentes campos 

do saber individualmente, é utilizá-los em conjunto, ou seja, para um mesmo problema, 

obter contribuições de diferentes áreas, com base em distintas visões.

Neste sentido, diante dos desafios que se apresentam no mundo contemporâneo, 

surgiram  novas  abordagens  disciplinares  como  a  multidisciplinaridade,  a 

pluridisciplinaridade,  a  interdisciplinaridade  e  a  transdisciplinaridade.  Termos  estes  de 

difícil definição pelo fato de serem polissêmicos e imprecisos (MORIN, 2008), mas que 

trazemos a este trabalho de pesquisa de forma a mostrar algumas idéias de estudiosos sobre 

o tema, com o objetivo de elucidar pontos importantes dessas diferentes abordagens. 

Iniciamos  com  o  conceito  apresentado  por  Iribarry  (2003)  de  que  uma 

disciplina  sempre  depende  da  interação  com  outras  diferentes  disciplinas.  Por  isso,  é 

necessário  estabelecer  níveis  de  agrupamento  entre  elas.  A  multidisciplinaridade  é  o 

primeiro nível. Ela evoca uma série de disciplinas propostas simultaneamente, mas sem 

fazer aparecer diretamente relações que podem existir entre elas.

Na  multidisciplinaridade,  um  objeto  é  observado  por  vários  universos 

disciplinares,  cada  um  com  seu  domínio  lingüístico,  justapostos  pelo  trabalho  de  um 

coordenador.  Pode-se  dizer  que  existe  coordenação,  mas  não  há  cooperação  entre  as 

disciplinas (SILVA, 1999).  

Portanto,  a  multidisciplinaridade  abrange  disciplinas  diversas,  estudando um 

mesmo objeto, porém sem cooperação e integração entre elas. No trabalho multidisciplinar 

existe apenas uma coordenação entre as disciplinas.

Uma outra abordagem que se assemelha a esta é a pluridisciplinaridade.  De 

acordo com Nicolescu (2005) ela refere-se ao estudo de um objeto de uma única disciplina 

por  diversas  disciplinas  ao  mesmo  tempo.  Contudo,  apesar  de  considerar  que  a 
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pluridisciplinaridade ultrapassa as disciplinas,  ele afirma que seus objetivos ainda estão 

relacionados à pesquisa disciplinar.

Já  Silva  (1999)  ao  comentar  o  modelo  de  Jantsch acrescenta  que  a 

pluridisciplinaridade está presente quando um objeto é estudado por várias disciplinas ao 

mesmo tempo, com alguma cooperação entre elas, mas nenhuma coordenação. 

Uma abordagem mais  recente,  a  interdisciplinaridade,  também trabalha  com 

uma pluralidade de disciplinas,  mas procura integrar seus conceitos e metodologias,  de 

forma a gerar enriquecimento mútuo (PINTO, 2005).

A  interdisciplinaridade  diz  respeito  à  transferência  de  métodos  de  uma 

disciplina para outra. Ela ultrapassa as disciplinas, mas sua finalidade permanece inscrita 

na pesquisa disciplinar (NICOLESCU, 2005).

Seguindo a mesma idéia, Silva (1999) afirma que na interdisciplinaridade existe 

uma  integração  dos  domínios  lingüísticos  de  cada  disciplina,  permitida,  facilitada  e 

orientada pela existência de uma temática comum a todas as disciplinas, com a qual deverá 

ser observado o objeto, exigindo cooperação e coordenação entre as disciplinas.

Ao  discorrer  sobre  o  assunto,  Japiassu  (2006)  considera  que  a  pesquisa 

interdisciplinar se realiza nas fronteiras e pontos de contato entre diversas ciências. Ela não 

se satisfaz com a convergência e a complementaridade de várias disciplinas para atingir um 

objetivo  comum,  buscando  utilizar  essa  colocação  em presença  para  tentar  obter  uma 

síntese entre os métodos utilizados, as leis formuladas e as aplicações propostas.

Entretanto,  segundo Morin (2008),  na interdisciplinaridade  pode acontecer  a 

ruptura entre as fronteiras disciplinares,  ou seja, diferentes  disciplinas  se agregam e se 

aglutinam,  formando  disciplinas  híbridas  que  acabam  tornando-se  autônomas.  Assim, 

retorna-se  ao  ponto  de  partida,  no  qual  existem  as  inúmeras  disciplinas,  que 

compartimentam o conhecimento científico.

Japiassu  (2006)  corrobora  tal  idéia  afirmando  que  as  novas  disciplinas 

decorrentes  da  interdisciplinaridade  não  suprimem  as  fronteiras  disciplinares,  pelo 

contrário, instauram outros domínios autônomos do saber.

O  autor  alega  que,  apesar  da  integração  que  ocorre  entre  as  disciplinas,  a 

pesquisa interdisciplinar simplesmente desloca o centro em direção às fronteiras. Mas só a 

transdisciplinar instaura uma visão globalizante, neutralizando a oposição centro-fronteira. 

Ele considera que transferir uma noção, conceito, metodologia ou determinada 

competência  para  outra  disciplina  significa  transversalidade.  “Só  haverá 
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transdisciplinaridade quando uma disciplina conseguir fecundar as abordagens de outra, 

privilegiando  sua  dependência  do  contexto  e  assumindo  o  primado  da  inteligibilidade 

sistêmica sobre a possibilidade analítica.” (JAPIASSU, 2006, p. 44)

É importante ressaltar que a transdisciplinaridade não ignora a existência das 

disciplinas,  segundo  Nicolescu  (2005,  p.  53)  ela  “está  ao  mesmo  tempo  entre  as 

disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina. Seu objetivo é 

a  compreensão  do  mundo  presente,  para  o  qual  um  dos  imperativos  é  a  unidade  do 

conhecimento”.

Para  aquele  autor,  da  confrontação  e  do  contato  entre  as  disciplinas,  a 

transdisciplinaridade faz emergir dados novos que as articulam entre si. Assim, surge uma 

nova visão da natureza e da realidade.  O seu objetivo não é procurar o domínio sobre 

várias disciplinas, mas a abertura de todas elas àquilo que as atravessa e as ultrapassa.

Neste mesmo sentido, Morin (2008) comenta que a transdisciplinaridade trata 

frequentemente de esquemas cognitivos  que podem atravessar  as disciplinas,  “às vezes 

com tanta virulência, que as deixam em transe”.

Embora  não  se  trate  de  uma  nova  disciplina  ou  uma  superdisciplina,  a 

transdisciplinaridade é alimentada pela pesquisa disciplinar, ou seja, a pesquisa disciplinar 

é esclarecida de maneira nova e fecunda pelo conhecimento transdisciplinar (IRIBARRY, 

2003).

A transdisciplinaridade é complexa e não redutora, incorporando inerentemente 

os  fundamentos  da  ciência  da  complexidade.  Ela  propõe  a  supressão  dos  limites 

disciplinares, o que não significa a supressão das disciplinas (OLIVEIRA, 2005).

Pinto (2005) considera que existem duas acepções distintas e complementares 

para  a  transdisciplinaridade.  A  primeira  refere-se  à  possibilidade  de  ultrapassar  as 

fronteiras  disciplinares,  em direção  a  uma  abordagem unificada,  capaz  de  articular  de 

forma harmoniosa as contribuições de diversas disciplinas, retroalimentando os conceitos e 

metodologias de cada uma delas.

A segunda refere-se à atitude transdisciplinar como inovadora para a solução de 

problemas,  procurando  estabelecer  formas  de  cooperação  entre  as  diferentes  partes  da 

sociedade com vistas a enfrentar os complexos desafios do mundo contemporâneo. 
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Através  de  interações  e  parcerias,  utilizando  os 
instrumentos adequados para se fazer traduções e transposições entre 
áreas  do  conhecimento,  sem  as  limitações  das  abordagens 
disciplinares, obteremos uma boa oportunidade de fazer avançar o 
conhecimento naqueles pontos em que as abordagens disciplinares, 
com seus reducionismos contextualizados,  não conseguem romper 
com seus próprios limites (OLIVEIRA, 2005, p. 248).

A seguir, abordaremos as bases da pesquisa transdisciplinar, isto é, os conceitos 

fundamentais que servem de alicerce ao estudo da transdisciplinaridade.

2.3.2 As bases da trandisciplinaridade

Ao estudar  a  transdisciplinaridade,  é  importante  citar  neste  trabalho  a  idéia 

exposta por Nicolescu (2005) de que os três pilares da transdisciplinaridade são os níveis 

de realidade, a lógica do terceiro incluído e a complexidade, sendo eles responsáveis pela 

determinação da metodologia da pesquisa transdisciplinar.

O autor afirma que a transdisciplinaridade ganha força a partir da descoberta da 

física quântica, responsável pelas atuais críticas ao pensamento clássico. Ele considera que 

o maior impacto cultural da revolução quântica é o de colocar em questão a existência de 

um único nível de realidade, como concebido no paradigma da racionalidade cartesiana.

Na transdisciplinaridade, o reconhecimento da existência de diferentes níveis de 

realidade é fundamental,  em contraposição ao pensamento clássico da existência de um 

único nível. 

Para Nicolescu (2005, p. 63) “Um nível de realidade é aquilo que é porque 

todos os outros níveis existem ao mesmo tempo. Este princípio de Relatividade dá origem 

a uma nova maneira de olhar a religião, a política, a arte, a educação, a vida social”.

Sobre o assunto, Ritto (2005, p. 70) afirma que “Dois níveis de realidade são 

distintos  se,  ao  passar  de  um  para  o  outro,  há  uma  quebra  de  regras  e  conceitos 

fundamentais (como, por exemplo, o da causalidade)”.

Ele completa afirmando que a existência de diferentes níveis de realidade não 

pressupõe que um nível seja superior a outro. Pelo contrário,  não existe hierarquização 

entre eles, ou seja, “Nenhum nível de realidade constitui um lugar privilegiado a partir do 

qual possamos compreender todos os outros níveis de realidade”. (RITTO, 2005, p. 75)
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Já para Pinto (2005), a expressão “níveis de realidade” deve ser utilizada em 

sentido estrito, significando a existência de uma verdadeira multiplicidade no interior da 

própria realidade.

A partir do momento no qual se reconhecem diferentes níveis de realidade e, 

por conseqüência, diferentes níveis de percepção, passam a existir dimensões e referenciais 

distintos.  Logo,  constatamos  que,  sob  a  ótica  do  sujeito,  o  mundo  é  multireferencial, 

quanto ao objeto, é multidimensional (SILVA, 1999). 

Diretamente relacionada à existência de diferentes níveis  de realidade está a 

lógica do terceiro incluído ou lógica ternária. Segundo Pinto (2005), a lógica do terceiro 

incluído, formalizada por Stéphane Lupasco, é invocada para lidar com as contradições 

geradas pela admissão desses diferentes níveis de realidade.

Já a lógica do terceiro incluído admite que entre A e ~A 
existe um valor intermediário, que inclui os extremos. Isso permite 
não só manter a força da contradição, mas também estabelecer uma 
articulação harmoniosa com a proposta de diferentes níveis para a 
realidade.  Com  efeito,  uma  oposição  forte  entre  A  e  ~A 
(contradição),  num  determinado  nível,  pode  ser  superada  pela 
passagem a um outro nível, em que esta oposição desaparece através 
de um novo estado T (terceiro incluído). (PINTO, 2005, p. 157) 

 

Na  mesma  linha  de  pensamento,  Ritto  (2005)  explica  que  além  de  dois 

contraditórios, A e não-A, pode existir um terceiro termo T, em outro nível de realidade, 

que é simultaneamente A e não-A.

Silva (1999) exemplifica ao pensar na relação eficiência e eficácia como um par 

de  contraditórios  na  dimensão  efetiva.  Para  ele,  o  terceiro  incluído  que  completa  a 

dialógica ternária está na emergência dessa relação, que é a efetividade.

O último  e  também importante  pilar  de  sustentação  da transdisciplinaridade 

citado por Nicolescu é a complexidade. De acordo com Morin (2008), etimologicamente, 

ela refere-se ao que foi tecido junto. Existe a complexidade quando elementos diferentes 

são inseparáveis, constitutivos do todo e há um tecido interdependente, interativo e inter-

retroativo entre o objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as 

partes e as partes entre si.

Para ele, é necessário conceber a complexidade do mundo atual no sentido de 

que é preciso considerar, a um só tempo, a unidade e a diversidade, as complementaridades 
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e os antagonismos. Ou seja, perceber a complexidade é observar o mundo de forma global, 

contextualizada, multidimensional.

Para Japiassu (2006) o pensamento  da complexidade se apresenta  como um 

modo  de  pensar  os  fenômenos  naturais,  humanos  e  sociais  fazendo  interagir  uma 

multiplicidade de fatores também interdependentes.  Fica cada vez mais  claro que,  para 

conhecermos um objeto humano e social complexo, precisamos ter consciência de que ele 

é constituído pela interação e convergência de seus elementos e não mais por sua separação 

e dispersão.

Para Laville e Dionne (1999), na realidade a multicausalidade é inerente aos 

fenômenos  humanos,  considerada  esta  como o encadeamento  de fatores,  de natureza  e 

pesos variáveis, que se conjugam e se interagem. Apesar de a perspectiva positivista ter 

sugerido o corte do real  em múltiplos  componentes com vistas a facilitar  o exame e o 

controle,  para eles,  o real  deve ser abordado em sua globalidade,  como um sistema de 

fatores inter-relacionados. 

De acordo com Ritto (2005) a complexidade é decorrente de uma visão mais 

profunda a respeito de fenômenos aos quais estão subjacentes seqüências não-lineares de 

causa e efeito e nos quais existe uma intensa interação entre as partes. A complexidade 

surge  do  entrelaçamento  de  influências  mútuas,  à  medida  que  um  sistema  evolui 

dinamicamente. 

Portanto,  diante  da  complexidade,  a  transdisplinaridade  simplesmente 

reconhece  que  existem outras  possibilidades  de  enxergar  o  mundo,  diferentes  daquela 

forma clássica difundida nos últimos séculos. Nela, o pensamento clássico não é ignorado. 

Pelo contrário, sua importância é compreendida, sabendo-se que seu campo de aplicação é 

limitado.

A transdisciplinaridade não deve ser entendida como um 
absoluto que tem resposta  para tudo.  Ela  simplesmente  oferece  a 
possibilidade  de  elaboração  de  um novo  modo  de  representação, 
mais apto a modelizar  o conceito de homem global e os desafios 
ligados à complexidade. Pois temos necessidade de um princípio de 
conhecimento que, face à deslocação e à multiplicidade, respeite e 
revele, ao mesmo tempo, a unidade e a complexidade (PAUL, 2000, 
p. 10).

O paradigma da transdisciplinaridade propõe a necessidade de uma dialógica 

ternária,  de  pertinência  difusa  e  simultânea,  multidimensional  e  multireferencial 
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(SILVA,1999).  Ela  é uma nova forma de compreensão do mundo que não substitui  as 

anteriores. Na verdade ela complementa as demais, para que se desenvolvam em conjunto.

Corroborando tal idéia, Palavizini (2006) afirma que a questão não é dialética, 

em que uma forma supera a outra forma, e sim dialógica, em que as formas dialogam em 

suas diferentes lógicas, reconhecendo a importância e a legitimidade de cada uma delas.

Diante  dos  pilares  básicos  da  transdisciplinaridade  aqui  abordados,  surge  a 

necessidade de conceituar quem são os sujeitos e o objeto de uma pesquisa transdisciplinar. 

O que será apresentado no próximo tópico deste referencial teórico.

2.3.3 Sujeito e Objeto Transdisciplinares

Para  Nicolescu  (2005)  a  objetividade,  instituída  como  critério  supremo  de 

verdade  na  visão  clássica  ainda  predominante,  teve  como  conseqüência  inevitável  a 

transformação do sujeito em objeto, cujo preço a pagar é a morte do próprio homem.

Ao criticar essa visão clássica da relação sujeito/objeto, Japiassu (2006) lembra 

que  na  abordagem  fenomenológica  os  fenômenos  a  que  assistimos,  que  sentimos  e 

pensamos não são meramente objetivos ou totalmente subjetivos. Eles somente existem nas 

relações que estabelecemos com o mundo.

Essa  idéia  é  mais  próxima  da  transdisciplinaridade,  na  qual  a  relação 

sujeito/objeto está diretamente ligada ao reconhecimento da existência de diferentes níveis 

de percepção e de realidade, respectivamente.

Trocme-Fabre (2005, p.2) lembra que:

 As  ciências  cognitivas  nos  explicam  que  o  que 
chamamos de informação pode somente ser percebido através de um 
filtro de nossa sensorialidade, de nossa cultura e de nossa história 
pessoal. Continuamos, apesar de tudo, a pensar que a objetividade e 
o  sentido  residem  em  si  mesmo,  e  isso  nos  conduz  a  conflitos 
inúteis, porém perigosos.

Desta  idéia  depreendemos  que  um mesmo objeto,  em determinado  instante, 

pode ser visto de formas distintas, devido aos diferentes níveis de percepção daqueles que 

o observam. Níveis estes que variam de acordo com a cultura e a história de vida de cada 

indivíduo, além do contexto no qual estão inseridos.
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Nicolescu  (2005)  considera  que  a  descoberta  do  acordo  entre  um nível  de 

percepção e um nível de realidade é crucial para nosso comportamento na vida cotidiana. 

O acordo entre sujeito transdisciplinar e objeto transdisciplinar passa pelo acordo entre os 

níveis de percepção e os níveis de realidade. Assim, na visão transdisciplinar, a dicotomia 

clássica real-imaginário desaparece.

Ele conceitua objeto transdisciplinar como o conjunto de níveis de realidade e 

sua  zona  complementar  de  não  resistência.  Da  mesma  forma,  para  ele,  sujeito 

transdisciplinar  é  o  conjunto de níveis  de percepção  e  sua zona  complementar  de não 

resistência.

Para Silva (1999), o paradigma transdisciplinar possui três idéias principais que 

são a multidimensionalidade do objeto, a multireferencialidade do sujeito e a verticalidade 

do acessamento cognitivo.

Sobre o objeto transdisciplinar,  ele  considera ser a emergência  dos  diversos 

níveis de realidade e de suas zonas de não resistência. O pesquisador, ao reconhecer os 

diferentes níveis de realidade, identifica a existência de diversas dimensões disciplinares 

presentes no processo de investigação, o que caracteriza a multidimensionalidade do objeto 

transdisciplinar

Já a multireferencialidade do sujeito refere-se à existência de diversos níveis de 

percepção  da  realidade.  Para  cada  nível  de  percepção  existe  um  nível  de  realidade. 

Imbuído  de  sua  experiência,  suas  crenças  e  seus  saberes,  o  pesquisador  constrói  sua 

percepção.

Ele acrescenta ainda que o sujeito transdisciplinar possui duas características:

a) Identificar sua pertinência disciplinar específica e construir sua inserção 

no espaço de não resistência com os demais pesquisadores;

b) Transitar sem resistência pelas demais pertinências oriundas das outras 

disciplinas.

Seguindo  a  mesma  linha,  Palavizini  (2006)  considera  como  sujeito 

transdisciplinar  aquele  indivíduo  que  observa,  percebe  e  pesquisa,  desde  que  siga  as 

características  anteriormente  citadas.  Já  o  objeto  transdisciplinar,  para  ela,  resulta  da 

compreensão da natureza ontológica e complexa do objeto, devendo ser captada de forma 

multidimensional e multireferencial.
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Portanto, na transdisciplinaridade,  a relação sujeito/objeto é tratada de forma 

diferenciada  daquela  tradicional  decorrente  da  visão  clássica.  Diante  da  complexidade 

inerente  ao mundo atual,  reconhece-se a importância  de uma visão multidimensional  e 

multireferencial  que  busca  integrar  a  experiência  e  o  histórico  de  vida  de  cada  ator 

envolvido ao contexto em que está inserido o objeto observado.

2.3.4 A Atitude Transdisciplinar

Nicolescu (2005) afirma que, etimologicamente, atitude significa aptidão para 

manter uma postura. Já na perspectiva transdisciplinar, atitude é a capacidade individual ou 

social para manter uma orientação constante, imutável, qualquer que seja a complexidade 

de uma situação e dos acasos da vida. 

Ele considera que a manutenção de uma orientação constante na travessia dos 

níveis de realidade garante uma efetividade crescente de nossa ação no mundo e na vida 

coletiva.  Portanto, a atitude transdisciplinar pode garantir a maximização da efetividade 

das ações. Atitude esta que tem como traços fundamentais o rigor, a abertura e a tolerância. 

Para  ele,  o  rigor  transdisciplinar  refere-se  ao  rigor  da  linguagem  na 

argumentação, baseada no conhecimento vivo, interior e exterior. Deve-se considerar não 

apenas as coisas, mas também os seres e sua relação com outros seres e coisas.

Já a abertura caracteriza-se pela aceitação do desconhecido, do inesperado, do 

imprevisível. A atitude transdisciplinar engloba a abertura a novas idéias e conceitos. “A 

cultura  transdisciplinar  é  a  cultura  do  eterno  questionamento  acompanhando  respostas 

aceitas como temporárias.” (NICOLESCU, 2005, p. 133)

Sobre  a  tolerância,  ele  afirma  que  a  mesma  decorre  da  constatação  de  que 

existem idéias e verdades contrárias aos princípios fundamentais da transdisciplinaridade. 

A  transdisciplinaridade  não  chegou  como  uma  verdade  absoluta  que  torna  as  demais 

abordagens  ultrapassadas.  Pelo  contrário,  respeita  as  demais,  considerando-as  em  um 

processo dialógico de forma a propiciar uma visão do mundo em sua totalidade.

Para Silva (1999, p. 19), o rigor refere-se ao “uso da linguagem como principal 

elemento mediador da dialógica ternária do transdisciplinar, dando qualidade na relação 

entre os sujeitos e seus contextos”.

Para  ele,  abertura  significa  a  possibilidade  do  inesperado  na  construção  do 

conhecimento advindo das zonas de resistência entre sujeitos e objeto. Já a tolerância é o 
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reconhecimento  das  posições  contrárias  e  que  estas  podem avançar  ou  não  no  campo 

epigênico das idéias.

Pinto  (2005)  afirma  que  a  transdisciplinaridade  corresponde  a  uma  atitude 

inovadora na solução de problemas, de forma a estabelecer a cooperação entre as diferentes 

partes da sociedade para enfrentar os complexos desafios do mundo contemporâneo.

De  acordo  com  o  comunicado  final  do  Congresso  “Perspectivas 

Transdisciplinares para o Século XXI” realizado em 1991 em Paris pela UNESCO, não 

pode  haver  especialistas  transdisciplinares,  pela  sua  própria  definição,  mas  apenas 

pesquisadores animados por uma atitude transdisciplinar.

A atitude  transdisciplinar  é  fundamental  para  que  as  pessoas  envolvidas  no 

estudo de determinado objeto possam, de fato, trabalhar de forma integrada e cooperativa, 

com uma visão menos fragmentada do mundo, no sentido de resolver os problemas cada 

vez mais complexos.

Portanto,  a  atitude  transdisciplinar,  que  deve  ser  inerente  a  cada  indivíduo 

participante  da  equipe  de  trabalho,  é  peça-chave  para  que  o  modelo  de  gestão  a  ser 

proposto realmente funcione sob a égide da transdisciplinaridade. 
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3 MODELO DE GESTÃO TRANSDISCIPLINAR

Como citado por Ferreira et al (2006), um modelo de gestão não pode oferecer 

receitas  prontas  aos  gestores  e  demais  participantes  de  uma  organização.  Diante  da 

singularidade de cada organização, qualquer modelo de gestão, por mais eficaz que seja, 

não poderá ser considerado ideal. Esses modelos devem ser adequados às características 

próprias de cada organização. 

Com base nesta idéia e considerando o complexo universo de variáveis de uma 

organização, no presente trabalho de pesquisa não pretendemos apresentar um modelo de 

gestão  rígido  e  fechado,  mas  sim  as  bases  de  um  modelo,  com  enfoque  na 

transdisciplinaridade,  que  deverá  ser  compatibilizado  à  realidade  de  cada  organização, 

assim como ao contexto no qual ela está inserida.

3.1 Por que Gestão Transdisciplinar?

Nogueira (1998) afirma que o problema do Estado, bem como de seus recursos 

humanos  e  modelos  de  gestão  têm  que  ser  examinados  de  forma  contextualizada, 

contemplando a compreensão das “exigências da época”.

Para  ele,  o  desenvolvimento  a  ser  perseguido  pelo  Estado  deve  ser  menos 

predatório e mais sustentável. Diante da complexidade do mundo atual, no âmbito estatal, é 

necessária  a  adoção  de  uma  nova  perspectiva:  estratégica,  cooperativa,  democrática, 

participativa, solidária.

Côrtes  (2007)  afirma  que  em  sociedades  complexas,  nas  quais  existem 

organizações estatais grandes e segmentadas, a decisão política não ocorre em um lugar 

claramente definido, sendo que existem múltiplos atores sociais e individuais influentes. 

Atores  esses  que se  confrontam articulam e constroem consensos  para  a  formulação  e 

implementação de políticas.

Diante  dessa  diversidade  de  atores,  Palavizini  (2005)  acrescenta  que  os 

complexos  planos de gestão,  que tentam utilizar  múltiplas  variáveis,  estão distantes  da 
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eficácia, podendo-se perceber que algo mais é necessário para se alcançar efetividade na 

construção de um mundo melhor.

Para ela, na gestão é fundamental a participação das pessoas. Passamos por um 

momento no qual é exigida abertura e adaptação das partes envolvidas,  gerando novas 

relações, atitudes e conhecimentos para atender às demandas da complexa realidade.

No campo  das  políticas  públicas  isso  não  é  diferente.  A implementação  de 

programas públicos, em sua grande parte, envolvendo diversos níveis de governo e uma 

variedade de instituições públicas e privadas é complexa, exigindo uma coordenação capaz 

de induzir  a  ação cooperativa  para  o  alcance  dos  resultados  planejados  (BARBOSA e 

MEDEIROS, 2005).

Elas comentam que a gestão necessita de uma coordenação interorganizacional 

que envolva todo o processo no sentido de alcançar uma ação cooperativa e sinérgica para 

otimização dos resultados.

Com efeito, o crescimento da complexidade das políticas 
públicas, decorrentes da própria natureza dos problemas a enfrentar, 
de movimentos em favor da retirada do Estado da vida econômica e 
da  ampliação  da  participação  da  sociedade  civil  na  gestão  de 
políticas públicas, coloca o desafio da adoção de uma perspectiva 
integrada  da  formulação  e  implementação  das  políticas  públicas. 
(COSTA e PECI, 2002, p. 1)

Costa e Peci (2002) comentam ainda que diante de uma nova realidade na qual 

a sociedade civil faz pressão no sentido de participação dos cidadãos na gestão de políticas 

públicas,  é  imperativa  a  adoção  da  perspectiva  integrada  e  construção  de  redes  para 

enfrentar os problemas complexos e multissetoriais.

Eles abordam o tema das políticas públicas sob o enfoque da gestão integrada, 

ou gestão de rede, observando que a realidade administrativa não deve considerar de forma 

isolada ou seqüencial os atores envolvidos em uma determinada política. Na verdade, os 

atores devem ser tratados como um conjunto conectado e interdependente, articulado por 

meio de redes. Esses atores, ou  stakeholders, devem ter consciência da ambigüidade das 

regras e da diferença de percepções que existem entre eles mesmos.

Em documento próprio sobre o assunto, a OCDE (2002) afirma que a maioria 

das barreiras à integração de políticas públicas está fortemente enraizada nas diferentes 

percepções dos stakeholders em relação às questões envolvidas.
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Pode-se constatar que, mesmo sem abordar o tema da transdisciplinaridade, o 

artigo  da OCDE,  menciona  os  diferentes  níveis  de  percepção dos  agentes  interessados 

(stakeholders) como razão da maioria das barreiras à integração de políticas públicas.

No mesmo diapasão, Souza (2007), ao comentar sobre a análise de políticas 

públicas,  afirma  que a  ação  racional  também depende das  percepções  subjetivas  sobre 

alternativas, suas conseqüências e avaliações de seus resultados. 

O reconhecimento de diferentes níveis de realidade bem como de percepção dos 

formuladores  das  políticas,  assim  como  dos  stakeholders,  conceito  esse  básico  da 

transdisciplinaridade,  pode  fazer  com  que  o  Estado,  ao  gerir  uma  política  pública, 

considere aspectos que antes eram ignorados.

Ademais,  os  conceitos  da  transdisciplinaridade  podem  ser  perfeitamente 

utilizados  para  se  observar  os  problemas  públicos  sob  o  ponto  de  vista  global,  não 

fragmentado, buscando também uma abordagem integrativa dos diversos atores envolvidos 

e  considerando  a  complexidade  do  ambiente  no  qual  existem  interações  e  dinâmicas 

diversas influenciando os resultados das ações de transformação.

Desde a aceitação de uma política pública na definição da agenda política, pode 

o  Estado  se  basear  nos  conceitos  da  transdisciplinaridade  para  identificar  alternativas, 

avaliar e selecionar opções, implementar e avaliar suas ações de forma integrada.

Nesse processo, devem ser consideradas as diferentes realidades e percepções 

dos stakeholders de forma a possibilitar que as ações dos diversos agentes não concorram 

com as próprias ações governamentais. Pelo contrário, deve-se buscar a cooperação entre 

as diferentes ações em um mesmo ambiente, criando uma sinergia em prol de um objetivo 

a ser alcançado.

Ao se reconhecer o jogo político como essencial à vida 
democrática  e  fundamental  para  o  controle  social  da  ação  do 
governo, contribuições recentes têm enfatizado a importância de se 
incorporar os  stakeholders – grupos envolvidos pelas políticas e 
nela interessados – ao processo de formulação e implementação de 
políticas. (SILVA e MELO, 2000, p.13).

Além de  reconhecer  as  diferentes  realidades  e  percepções  dos  stakeholders, 

bem como a importância das interações entre as diversas ações em um ambiente, o modelo 

de gestão a ser proposto deverá se preocupar também com os gestores das políticas. Eles 

deverão agir  com base na atitude transdisciplinar  que tem como traços fundamentais  o 
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rigor, a abertura e a tolerância.  Assim,  poderão atuar com uma visão da totalidade,  no 

sentido de transpor as principais barreiras atualmente apresentadas à sociedade em geral.

Na verdade, o que buscamos com o enfoque transdisciplinar é exatamente fugir 

desse  processo  de  fragmentação  decorrente  da  visão  clássica  racional  cartesiana, 

acreditando ser possível enxergar o mundo de outra forma, mais global e integrada. 

Em sua obra mais famosa, O Ponto de Mutação, Capra (1982, p. 55) já dizia:

A excessiva ênfase dada ao método cartesiano levou à 
fragmentação  característica  do  nosso  pensamento  em geral  e  das 
disciplinas  acadêmicas,  e  levou  à  atitude  generalizada  de 
reducionismo na ciência – a crença em que todos os aspectos dos 
fenômenos  complexos  podem ser  compreendidos  se  reduzidos  às 
suas partes constituintes.

Portanto, no presente trabalho de pesquisa propomos as bases de um modelo de 

gestão de políticas públicas, sob o enfoque da transdisciplinaridade, buscando demonstrar 

que é possível alcançar uma maior efetividade das ações de transformação implementadas 

se observamos o mundo complexo em sua globalidade, enfrentando os problemas que se 

apresentam em sua essência.

3.2 Um resumo sobre o modelo

Diante dos diversos desafios que se apresentam para o alcance da efetividade 

das  políticas  públicas,  alguns  deles  citados  no  referencial  teórico  deste  trabalho, 

consideramos  necessária  uma  nova  forma  de  gestão,  mais  integrada,  voltada  para  a 

totalidade  do  problema  público,  atacando  a  sua  essência  e  considerando,  além  das 

características do ambiente, os atores envolvidos no processo.

Para  isso,  o  presente  trabalho  visa  a  apresentar  uma  abordagem  de  gestão 

diferenciada,  com enfoque na transdisciplinaridade,  com vistas a enfatizar as diferentes 

realidades existentes em um mesmo ambiente e também as diferentes percepções que os 

distintos atores possuem acerca da ação de transformação implementada pelo Estado.

Apesar de, teoricamente, utilizarmos o conceito de ciclo de políticas públicas 

(policy cycle), com a divisão do processo em quatro diferentes fases (agenda, formulação, 

implementação e avaliação), o modelo a ser proposto considera que, na prática, essas fases 

devem ser completamente integradas.
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Sobre  a  primeira  fase  (agenda),  como  já  comentado  no  referencial  teórico, 

existem diversos estudos que procuram investigar como e porque uma determinada questão 

entra  na agenda política.  O modelo  de  gestão  transdisciplinar  proposto,  apesar  de  não 

abordar diretamente essa fase, considera que a mesma deve estar integrada com as demais 

fases, já que a avaliação do programa pode gerar informações úteis e subsidiar a decisão 

acerca da manutenção ou não daquela questão na agenda política.

Depois que um problema público entra na agenda política, restando decidida a 

elaboração  de  uma  política  pública  para  tentar  mudar  a  situação  identificada  como 

indesejada, deve ser realizado o planejamento da política. Esse planejamento está inserido 

na fase de formulação. Um dos desafios da gestão de políticas públicas, citado em tópico 

específico  deste  trabalho,  é  exatamente  o  distanciamento  entre  o  planejamento  e  a 

realidade.

No modelo proposto procuramos relacionar o planejamento não com uma única 

realidade,  inerente  à  visão  clássica  racional  cartesiana,  mas  sim  com  as  diferentes 

realidades  dos  atores  envolvidos  no  processo,  buscando  considerar  suas  distintas 

percepções acerca das ações a serem executadas e procurando a sinergia entre as interações 

no ambiente a ser contemplado pela política.

Para  isso,  na  formulação  devem  ser  utilizadas  ferramentas  de  gestão  que 

possibilitem  a  definição  de  aspectos  importantes  das  políticas  como  objetivos,  metas, 

produtos,  atividades  e  indicadores  de  desempenho,  assim  como  a  identificação  dos 

stakeholders,  seus  interesses  e  ações.  Portanto,  trazemos  para  o  modelo  proposto  as 

ferramentas  apresentadas  no  Manual  de  Auditoria  do  TCU  (BRASIL,  2000a),  já 

comentadas no referencial teórico, que devem ser desenvolvidas e tratadas sob o enfoque 

transdisciplinar.

Após o planejamento, é chegado o momento de colocar as ações em prática, ou 

seja, fazer as ações de transformação acontecerem. Por isso, deve existir grande integração 

entre a formulação e a implementação, já que esta última, por abranger a execução das 

atividades planejadas, contempla tudo aquilo que foi desenvolvido na formulação.

Durante  a  implementação,  com o  decorrer  da  execução  das  atividades,  já  é 

possível realizar a avaliação de processo (monitoramento), de forma a gerar informações 

que serão úteis  à  tomada de decisão quanto à direção a ser seguida.  Tais  informações 

podem  retroalimentar  o  processo  em  todas  as  suas  fases,  sugerindo  alterações  na 
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formulação  da  política  e,  consequentemente,  na  própria  implementação,  de  forma  a 

conduzir a política para o caminho de sua efetividade.

Portanto,  percebe-se  também  a  necessária  integração  entre  as  fases  de 

implementação  e  avaliação,  pois  com  a  execução  das  atividades  planejadas  surgirão 

dinâmicas  sociais  que  poderão  afetar  os  resultados  esperados  e,  por  isso,  devem  ser 

constantemente avaliadas. Assim, é importante o monitoramento já que essas dinâmicas 

devem ser observadas de perto, de forma que os gestores possam identificar se as mesmas 

cooperam ou não com os objetivos traçados para a política.

Com essa identificação, a política pode ser pilotada, guiada, com vistas a buscar 

que  a  interação  entre  as  ações  implementadas  e  as  ações  de  outros  atores  no  mesmo 

ambiente possam levar à efetividade da política pública.   

Terminada  a  execução  das  atividades  planejadas,  continua-se  a  fase  de 

avaliação da política, na qual deve ser realizada a avaliação de resultado, que verificará se 

foi alcançada a efetividade das ações de transformação implementadas. Para isso, deve-se 

fazer medições dos indicadores de desempenho e compará-los com as medições realizadas 

no marco zero, definido este na formulação da política.

3.3 As bases do modelo de gestão transdisciplinar

Após esse breve resumo acerca do modelo proposto, apresentamos as bases do 

modelo  de  gestão  transdisciplinar.  Elas  podem servir  de  alicerce  para  uma  gestão  de 

resultados,  focada  na  essência  do  problema  público,  considerando  a  política  de  forma 

integrada,  contextualizada  e  inserida  em  um  ambiente  no  qual  existem  manifestações 

diversas que interagem entre  si  e  com as  ações estatais,  fazendo surgir  dinâmicas  que 

poderão afetar a intervenção governamental.

Assim, é possível que com essa nova abordagem de gestão a efetividade das 

políticas possa, de fato, ser alcançada. 

3.3.1 Visão integrada do ciclo de políticas públicas

Apesar de tratarmos a gestão de políticas públicas como um ciclo com quatro 

fases distintas, na prática, elas devem ser observadas de forma integrada, já que uma se 

sobrepõe à outra.
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De forma esquemática, mostramos a seguir uma adaptação do modelo do ciclo 

de políticas  públicas de  Barkenbus,  apresentado no referencial  teórico,  com uma visão 

integrada  das  diferentes  fases,  como  deve  ser  vista  sob  a  ótica  do  modelo  de  gestão 

transdisciplinar. 

FIGURA 5 – CICLO INTEGRADO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Além da sobreposição de uma fase sobre a outra, deve ser observado que, por 

intermédio da avaliação (monitoramento ou avaliação de resultados), são coletados dados 

que podem gerar informações úteis ao processo de gestão da política, retroalimentando as 

diferentes fases e possibilitando que os gestores possam conduzir a política no sentido de 

alcançar a sua efetividade.

Não deve ser esquecido que o ciclo de política pública sofre, continuamente, a 

interferência  das dinâmicas  que surgem no ambiente,  decorrentes  da interação entre as 

variadas ações implementadas naquele meio.

3.3.2 Atitude transdisciplinar da equipe de trabalho

O modelo de gestão transdisciplinar, por definição, compreende o trabalho em 

conjunto  de  pessoas  diferentes  para  que  a  finalidade  da  política  seja  alcançada.  Essas 

pessoas,  ainda  que  imersas  em suas  distintas  especializações,  devem agir  com atitude 

transdisciplinar,  procurando  transcender  as  barreiras  disciplinares  que  fragmentam  o 

AGENDA FORMULAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO AVALIAÇÃO

INFORMAÇÕES 
ÚTEIS

RETROALIMENTAÇÃO 
(FEEDBACK)
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conhecimento. Por isso, devem ser características fundamentais dos integrantes da equipe 

de trabalho o rigor, a abertura e a tolerância.

 Ao falar sobre rigor transdisciplinar o intuito é utilizar a linguagem baseada no 

conhecimento vivo, exterior e interior, considerando não apenas o problema público a as 

ações  estatais  implementadas,  mas  também os atores  envolvidos  e  sua relação  com os 

demais atores, bem como com o problema público. 

Na atitude transdisciplinar o que se espera da abertura é que os participantes da 

equipe devem estar aptos a aceitar novos conhecimentos e idéias, mesmo que inesperadas e 

imprevisíveis.  As pessoas  devem estar  preparadas  para  receber  informações  novas,  em 

muitos casos até divergentes de suas idéias iniciais. Contudo, devem procurar compreende-

las dentro do contexto, verificando a utilidade das mesmas para a gestão da política pública 

em questão.

A tolerância  deve  ser  observada  como  a  capacidade  de  os  participantes  da 

equipe respeitarem idéias  contrárias  às suas,  considerando que não existe  uma verdade 

absoluta e que tais  idéias podem auxiliar  a gestão da política pública,  na busca de sua 

efetividade. 

Portanto,  a  adoção  da  atitude  transdisciplinar  por  cada  uma  das  pessoas 

integrantes da equipe de trabalho poderá auxiliar a troca de conhecimentos e experiências 

para que seja  possível  alcançar  a  essência  do problema público.  Assim,  ao observar  o 

problema como um todo inserido em um ambiente complexo, a equipe poderá acompanhar 

as dinâmicas que surgem no ambiente e que podem interferir, direta ou indiretamente, nos 

resultados  da  intervenção  estatal,  exigindo que sejam tomadas  decisões  que  afetarão  a 

condução da política como formulada inicialmente.

3.3.3 Abordagem transdisciplinar das ferramentas de gestão

É imprescindível a utilização de ferramentas apropriadas para a determinação 

da  finalidade,  objetivo,  produtos  e  atividades  de  uma  política  pública,  assim  como  a 

construção  de  indicadores  de  desempenho  e  identificação  dos  atores  envolvidos  no 

processo  e  suas  interações.  Para  isso,  adotamos  no  modelo  proposto  as  ferramentas 

apresentadas nos manuais do TCU, já detalhadas no referencial teórico deste trabalho.
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Entretanto,  no  modelo  de  gestão  aqui  apresentado,  as  aludidas  ferramentas 

devem ser tratadas e, se for o caso, adaptadas à abordagem transdisciplinar.  Ao aplicar 

essas ferramentas devem ser utilizados os conceitos de objeto e sujeito transdisciplinar. 

Logo, os gestores, ao utilizar as técnicas apropriadas para o planejamento das 

políticas, devem estar atentos à complexidade do ambiente, tratando a questão de forma 

multidimensional,  ao  considerar  os  diferentes  níveis  de  realidade,  e  multireferencial, 

observando os distintos níveis de percepção dos atores envolvidos.

Na elaboração e utilização do Marco Lógico e do Mapa de Produtos, deve ser 

observado o trabalho de equipe já tratado neste capítulo, no qual os participantes, no caso 

os  gestores  da política,  deverão  agir  com atitude  transdisciplinar.  O resultado  final  da 

utilização dessas ferramentas é exatamente aquele detalhado no referencial teórico, todavia 

garantindo-se que os gestores buscaram transgredir suas fronteiras disciplinares em busca 

do conhecimento da totalidade do problema público e seu ambiente.

Já na utilização do Benchmarking, além da comparação pontual entre a política 

a ser focada e alguma outra similar que já tenha sido implementada, devem ser comparados 

também os diferentes ambientes que envolvem ambas as políticas. 

Afinal,  uma  ação  que não  alcançou  a  efetividade  quando implementada  em 

determinado ambiente, ao ser executada da mesma forma em outro ambiente pode tornar-

se efetiva.  Isso pode acontecer,  pois os aspectos ambientais  e as dinâmicas sociais  que 

emergem no ambiente podem afetar diretamente os resultados. Assim, as ações não podem 

ser comparadas de forma isolada, ou seja, não podem ser desconsiderados o ambiente e os 

diversos atores envolvidos no processo.

No caso da gestão de políticas  públicas  com foco em resultados,  isto  é,  no 

alcance de sua efetividade,  dos três tipos  de  benchmarking apresentados no referencial 

teórico, aquele que mais se adequa ao modelo proposto é o de desempenho, pois, dentre 

outros fatores, realiza comparações entre indicadores, produtividade e qualidade. Mesmo 

assim,  este  deverá  englobar,  nas  comparações  a  serem  realizadas  entre  as  políticas, 

aspectos do ambiente em que estão inseridas as intervenções estatais.

Quanto  ao  Modelo  de  Condições  Ambientes,  sob  a  ótica  da 

transdisciplinaridade,  o  mesmo  deverá  ser  adaptado  de  forma  a  tratar  o  programa  ou 

projeto governamental como o objeto transdisciplinar, sendo ele observado sob o prisma 

das diferentes realidades dos stakeholders.
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Já esses stakeholders, que são os atores envolvidos no processo, ao observar o 

objeto  transdisciplinar,  estão  impregnados  de  seus  conceitos  disciplinares  que 

compartimentam  o  conhecimento  e  dificultam  a  análise  da  totalidade  da  situação. 

Entretanto,  de suas  diferentes  percepções  podem emergir  os  sujeitos  transdisciplinares, 

permitindo uma visão global do objeto e possibilitando a gestão do programa ou projeto 

governamental em sua essência.

Na figura a seguir, demonstramos como deve ser tratado o modelo de condições 

ambientes.

FIGURA 6 – MODELO TRANSDISCIPLINAR DE CONDIÇÕES AMBIENTES

Neste  modelo  de  condições  ambientes,  as  setas  bipolares  representam  as 

relações e interações entre os diferentes atores envolvidos no processo. Para o modelo de 

gestão  transdisciplinar,  esse  contexto  é  fundamental  e  qualquer  análise  acerca  da 

intervenção estatal deve considerar a dinâmica social que surgirá desse ambiente complexo 

de interações.

3.3.4 Monitoramento do processo e de suas interações com o ambiente

Em  um  ambiente  complexo  as  dinâmicas  sociais  podem  surgir  a  qualquer 

instante,  influenciando  positiva  ou  negativamente  a  intervenção  estatal.  Assim,  é 

necessária uma avaliação constante do processo de gestão da política. Por isso, uma das 

Programa/Projeto 
Governamental

(Objeto Transdisciplinar)

Stakeholder 4 
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bases do modelo proposto é o monitoramento constante do processo e de suas interações 

com o ambiente.

Conforme apresentado no referencial  teórico,  o monitoramento é um tipo de 

avaliação  que  permite  descrever  e  qualificar  o  cumprimento  do  plano  de  trabalho  no 

decorrer  da  execução  das  atividades  planejadas.  Portanto,  é  um  tipo  de  avaliação 

imprescindível para que as dinâmicas sociais sejam acompanhadas de perto pelos gestores 

da política, possibilitando que eles tenham acesso a informações úteis quanto à condução 

da mesma.

Com base nas informações advindas do monitoramento,  os gestores poderão 

avaliar  se  é  necessária  alguma alteração  nas  fases  da  política  implementada.  Além da 

utilização  dos  indicadores  desenvolvidos  na  fase  de  formulação  da  política,  esse 

monitoramento  deve ter  foco também nos  stakeholders,  de  forma a possibilitar  que os 

gestores acompanhem como os diversos atores envolvidos no processo estão percebendo a 

intervenção estatal e se suas ações concorrem ou cooperam para o alcance da efetividade.

Esse  monitoramento  possibilita  uma  visão  não  só  das  ações  estatais,  mas 

também do ambiente como um todo, abrangendo os diferentes níveis de realidade e as 

distintas percepções dos atores envolvidos, sejam eles outros órgãos públicos, empresas 

privadas, associações ou organizações diversas.

Caso seja identificada pelos gestores a necessidade de alteração de algum ponto 

crítico  da  política  que  possa  prejudicar  o  alcance  de  sua  efetividade,  esse  deverá  ser 

corrigido de forma a considerar a nova dinâmica do ambiente no qual se faz presente a 

intervenção estatal.

Logo, o monitoramento é primordial para que a gestão da política pública se 

adapte às mudanças ocorridas no ambiente e que podem afetar os resultados planejados 

quando da fase de formulação da política.

3.3.5 Avaliação de resultado

Como  já  comentado  no  referencial  teórico,  a  avaliação  pode  contemplar 

aspectos diversos de uma política pública, como a eficiência, a eficácia, a economicidade e 

a efetividade. Entretanto, no modelo proposto, o objetivo é exatamente verificar a relação 
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entre os resultados esperados e aqueles alcançados, ou seja, a efetividade da intervenção 

estatal.

Assim, após a execução das atividades planejadas deve ser realizada a avaliação 

de resultados, na qual será verificada a efetividade da política pública implementada. A 

avaliação de resultados ou de objetivos visa à verificação do cumprimento dos resultados 

esperados e, consequentemente, se o impacto previsto foi alcançado.

Para isso, são feitas verificações dos indicadores de desempenho desenvolvidos 

na  formulação  da  política,  comparando-os  com a  situação  antes  da  implementação  da 

mesma, ou seja, a situação dos indicadores no marco zero. 

Portanto,  no  presente  trabalho  de  pesquisa  procuramos  mostrar  que  a 

efetividade  das  ações  de transformação pode ser alcançada  se utilizado um modelo  de 

gestão com enfoque na transdisciplinaridade, cujas bases foram aqui apresentadas.

Para verificar se tal assertiva é verdadeira, procedemos a um estudo de caso que 

será detalhado no próximo capítulo deste trabalho, com base em um projeto governamental 

implementado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro.
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4 ESTUDO DE CASO: IMPLANTAÇÃO DAS UPAS 24 HORAS

4.1 Coleta e Tratamento de Dados 

Com o objetivo de fazer  a  coleta  de dados  para o presente  estudo de caso, 

utilizamos a pesquisa bibliográfica e documental, além da pesquisa de campo. 

Procedemos  à  pesquisa  bibliográfica  em  periódicos  e,  principalmente,  na 

Internet,  mais  precisamente no endereço eletrônico da Secretaria de Estado de Saúde e 

Defesa  Civil  (SESDEC),  no  sentido  de  conhecer  maiores  detalhes  acerca  do  projeto 

estratégico escolhido para o presente trabalho.

Utilizamos também a pesquisa documental,  na qual, consultando documentos 

internos  da  SESDEC,  tivemos  acesso  a  informações  importantes  acerca  do 

desenvolvimento e da implementação do projeto.

Já a pesquisa de campo foi dividida em três fases: Aplicação de entrevistas aos 

gestores  do  projeto,  observação  direta  nas  unidades  de pronto  atendimento  e  hospitais 

gerais e aplicação de questionários e entrevistas aos agentes de saúde e pacientes.

No quadro a seguir, demonstramos o detalhamento da realização da coleta de 

dados do presente estudo de caso:

Data Instrumento de coleta Descrição
12/05/2008 Entrevistas Apresentação aos gestores do projeto
14/05/2008 Observação Inauguração da UPA Tijuca
17/06/2008 Entrevistas e Questionário Gestores do projeto
02/07/2008 Entrevistas Agentes de saúde e pacientes da UPA Tijuca
07/07/2008 Observação Hospital do Andaraí 
08/07/2008 Observação Hospital Souza Aguiar
09/07/2008 Entrevistas Agentes de saúde e pacientes da UPA Belford Roxo
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No  dia  12/05/2008,  foi  agendada  reunião  com  a  Subsecretária-Geral  da 

Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil (SESDEC), que nos apresentou a um dos 

gestores do projeto, o Superintendente de Urgência e Emergência daquela Secretaria.

Já  em  14/05/2008,  fomos  convidados  a  participar  da  inauguração  da  UPA 

Tijuca, na qual foi-nos dada a oportunidade de conhecer todas as dependências daquela 

unidade, antes mesmo de sua utilização.

Em 17/06/2008,  realizamos  entrevista  com o Superintendente  de Urgência  e 

Emergência  da  SESDEC, e  aplicamos  um questionário  ao Coordenador  do Serviço de 

Atendimento Fixo Pré-Hospitalar, responsável pela coordenação administrativa das UPAS. 

O modelo das entrevistas está no ANEXO I e do questionário no ANEXO 2.

Em  02/07/2008,  procedemos  a  uma  nova  visita  à  UPA  Tijuca,  na  qual 

realizamos entrevistas  com quatro profissionais  da área de saúde (enfermeira,  pediatra, 

ortopedista  e  dentista)  e  quatro pacientes.  O modelo  das  entrevistas  é  apresentado nos 

ANEXOS 3 e 4.

Nos dias 07 e 08/07/2008, procedemos à visita ao Hospital  do Andaraí e ao 

Hospital  Souza  Aguiar,  respectivamente,  no  sentido  de  observar  os  atendimentos  de 

emergência  e  urgência  daquelas  unidades  e  também  a  existência  de  algum  tipo  de 

informação  ou  encaminhamento  dos  pacientes  para  a  UPA  mais  próxima,  ou  seja,  a 

unidade da Tijuca.

No  dia  09/07/2008,  realizamos  entrevistas  com  quatro  agentes  de  saúde 

(dentista,  pediatra,  enfermeira  e  ortopedista)  e  onze  pacientes  da  UPA Belford  Roxo, 

seguindo o mesmo modelo aplicado na UPA Tijuca, como mostrado nos ANEXOS 3 e 4.

A técnica  utilizada  para  o  tratamento  dos  dados  coletados  foi  a  análise  de 

conteúdo, com base na utilização de grade aberta que permitiu uma maior flexibilidade 

durante  o  andamento  da  pesquisa,  possibilitando  alterações  até  um  conjunto  final  de 

informações que nos possibilitou explorar com maiores detalhes o projeto governamental 

escolhido,  bem  como  as  diferentes  realidades  e  percepções  dos  atores  envolvidos  no 

processo.

Procedemos  também à  análise  quantitativa  em relação  aos  dados  numéricos 

coletados  na  pesquisa  de  campo,  principalmente  no  que  tange  à  quantidade  de 

atendimentos realizados nas UPAS.
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Assim, com base nos dados coletados, elaboramos os próximos tópicos desta 

dissertação  relativos  ao  histórico  do  projeto  governamental,  à  sua  situação  atual  e  à 

aplicação das bases do modelo de gestão transdisciplinar.

4.2 Breve Histórico 

Em 2007, no início do novo governo no Estado do Rio de Janeiro, com base no 

choque  de  gestão  implementado  no  Estado  de  Minas  Gerais,  foi  elaborada  agenda  de 

prioridades estratégicas na qual foram selecionadas nove áreas de resultados. Cada uma 

dessas áreas reúne as ações prioritárias do governo, ou seja, aquelas que visam a assegurar 

o legado e as entregas à sociedade pretendidas pelo governo do Estado.

Para o presente estudo de caso escolhemos o projeto estratégico sob o título 

IMPLANTAÇÃO  DAS  UPAS  24  HORAS,  que  se  encontra  na  área  de  resultado 

denominada “ampliação das ações preventivas e modernização do sistema de saúde”. 

O objetivo do projeto é disponibilizar, por intermédio de unidades de pronto 

atendimento  (UPAS),  serviços  de  qualidade  para  o  atendimento  das  urgências  e 

emergências  de  baixa  e  média  complexidade,  todos  os  dias,  24  horas,  diminuindo  a 

demanda pelos serviços hospitalares. 

Segundo  o  Plano  Plurinanual  (PPA)  do  Estado  do  RJ  para  o  quadriênio 

2008-2011, os resultados esperados do projeto são:

1. Reduzir  o  atendimento  da  demanda  espontânea  de  urgência  e 

emergência de baixa e média complexidade nos hospitais públicos, com 

grandes emergências, em 35% até 2010;

2. Realizar em média 15 mil atendimentos/mês em cada UPA, até 2010.

Para alcançar  esses resultados,  o governo do Estado do Rio de Janeiro,  por 

intermédio da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil (SESDEC) já implantou sete 

UPAS, como relacionado na tabela a seguir:
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UPA Data de Inauguração
1. Maré 30/05/2007
2. Irajá 14/08/2007
3. Santa Cruz 06/12/2007
4. Bangu 27/12/2007
5. Campo Grande 20/02/2008
6. Belford Roxo 25/03/2008
7. Tijuca 14/05/2008

FONTE: SESDEC

Segundo  informado  pelos  gestores  do  projeto,  cada  unidade  de  pronto 

atendimento (UPA) é instalada em local de fácil acesso aos cidadãos e, de preferência, 

próxima a hospitais gerais. Para agilizar o processo de implantação, a estrutura da UPA é 

em formato de container de fácil montagem e instalação.

Em geral,  as  UPAS possuem estrutura  similar  composta  de  consultórios  de 

clínica médica, pediatria, ortopedia e odontologia, além de laboratório e raio-X. Possuem 

também leitos de observação para adultos e crianças, uma “sala vermelha” para estabilizar 

os pacientes mais graves até serem removidos a um hospital,  uma sala de medicação e 

nebulização  e outra  de gesso,  além de farmácia  com medicamentos  a  serem utilizados 

pelos pacientes. 

Na UPA o paciente é atendido não simplesmente por ordem de chegada, mas de 

acordo com a gravidade de sua enfermidade. Para isso, assim que o paciente adentra uma 

unidade de pronto atendimento, é realizada uma triagem na qual é feita a sua classificação 

de risco de acordo com a enfermidade informada.

A partir do momento no qual sua enfermidade já foi classificada, ele aguarda 

ser chamado para realizar seu cadastro de atendimento. Depois ele retorna para a sala de 

espera e aguarda até ser chamado para o atendimento em consultório específico. 

Após observação, constatamos que tal espera é feita em uma sala com cadeiras 

para os pacientes, sistema de ar condicionado, televisão e sistema de chamada por senha 

que aparece em tela própria, sendo feita também por meio de sistema de som. A estrutura 

das UPAS está apta a atender pacientes com enfermidades de baixa e média complexidade, 

proporcionando a eles condição digna, inclusive enquanto esperam o atendimento. 

Nos casos considerados de alta  complexidade  como,  por exemplo,  pacientes 

baleados,  enfartados  e  com  edema  pulmonar,  a  UPA  recebe  o  paciente,  procede  ao 

atendimento emergencial na “sala vermelha” e, assim que possível, faz sua remoção para o 
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hospital  geral  mais  próximo,  por  intermédio  de  uma  ambulância  do  Serviço  de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Cada UPA possui sua própria ambulância do 

SAMU, à disposição para o transporte de pacientes.

Atualmente,  nem todos os profissionais  da área de saúde que trabalham nas 

UPAS são do quadro da SESDEC. Parte dos profissionais é de cooperativas contratadas 

para a prestação dos serviços de saúde. Contudo, existe a previsão de utilização nas UPAS 

apenas de profissionais do quadro do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de 

Janeiro. Para isso, está em andamento um concurso público para provimento de vagas para 

o quadro de pessoal daquele órgão militar, principalmente na área de saúde.

Já pensando nessa nova realidade que está para se concretizar, os gestores do 

projeto já trabalham na formação de uma nova estrutura administrativa para as UPAS, 

seguindo a estrutura hierárquica do Corpo de Bombeiros. Na percepção deles, essa nova 

estrutura a ser implantada propiciará maior qualidade e dará condições de implementar a 

padronização das rotinas de atendimento que já estão em desenvolvimento por equipe de 

trabalho da SESDEC.

Esses  profissionais,  além  de  serem  alocados  nas  UPAS  já  instaladas,  em 

substituição  àqueles  das cooperativas  contratadas,  serão distribuídos  também nas novas 

UPAS a serem implantadas.

Segundo previsão  disponibilizada  no Plano Plurianual  do Estado (PPA),  até 

2010 devem estar em funcionamento um total  de 30 Unidades de Pronto Atendimento. 

Ainda  neste  ano  de  2008  existe  a  previsão  de  inauguração  de  mais  13  UPAS,  como 

detalhado no quadro a seguir:
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UPA Previsão de Inauguração
8. Duque de Caxias 21/07/2008
9. Anchieta 28/07/2008
10. Botafogo 15/08/2008
11. Nova Iguaçu Agosto
12. Penha Setembro
13. Madureira Setembro
14. Copacabana Outubro
15. Jacarepaguá Outubro
16. Ilha do Governador Novembro
17. Vila Kennedy Novembro
18. São Gonçalo Novembro
19.Realengo Dezembro
20. Centro Dezembro

FONTE: SESDEC

Em uma visão bem resumida sobre as unidades de pronto atendimento, pode-se 

afirmar que as mesmas são utilizadas como um filtro para os hospitais gerais públicos, 

assim como os postos de saúde que atendem à população do Estado do Rio de Janeiro, 

preenchendo  uma  lacuna  que  existia  entre  o  atendimento  básico  ambulatorial  e  o 

atendimento de emergência.

De  acordo  com  a  placa  de  apresentação  colocada  na  entrada  das  UPAS 

visitadas, a missão do projeto é: 

• Atender  casos  de  urgência  e/ou  emergência  de  baixa  e  média 

complexidade;

• Dar retaguarda às Unidades Básicas de Saúde;

• Diminuir a sobrecarga dos hospitais de maior complexidade;

• Acolher,  intervir  em  sua  condição  clínica  e  referenciar  para  a  rede 

básica de saúde, para a rede especializada ou para internação hospitalar;

• Ser  observatório  do  sistema  e  da  saúde  da  população,  para  planejar 

melhor a atenção integral à saúde do cidadão.

Portanto,  se  for  cumprida  essa  missão  e  os  resultados  esperados  forem 

alcançados,  será  reduzida  a  demanda  de  pacientes  nos  hospitais  gerais,  o  que  poderá 

acarretar  maior  qualidade  de  atendimento  nesses  hospitais,  de  forma  a  solucionar  os 

problemas de saúde da população com maior rapidez e qualidade.



57

A maximização da efetividade desse projeto estratégico pode trazer benefícios 

diretos incontestáveis  à população do Estado que utiliza os serviços públicos de saúde. 

Assim, procuramos identificar no próximo tópico deste trabalho os aspectos inerentes ao 

modelo de gestão atualmente aplicado ao projeto em questão.

4.3 Gestão Atual

Em  relação  à  gestão  atual  do  Projeto  Implantação  das  UPAS  24  horas, 

procuramos identificar que medidas já foram ou estão sendo adotadas quanto às fases de 

formulação,  implementação  e  avaliação,  principalmente  no  que  tange  à  efetividade  do 

projeto.  Como não faz parte  deste  trabalho  estudar  os  motivos  que levaram o aludido 

projeto governamental a entrar na agenda política, não abordamos a primeira fase do ciclo 

de políticas públicas, ou seja, a definição da agenda.

Quanto ao planejamento do projeto,  inserido este na fase de formulação,  ao 

primeiro olhar podemos observar que no Plano Plurianual do Estado do Rio de Janeiro para 

o  quadriênio  2008-2011  estão  definidos  de  forma  clara  o  objetivo  e  os  resultados 

esperados.  Contudo,  como foram eles  definidos? Será que foi  utilizada alguma técnica 

específica para tal fim?

Após entrevista  com os gestores do projeto,  não ficou esclarecido  como foi 

definido  o  percentual  de  35% de  redução,  até  2010,  para  o  atendimento  da  demanda 

espontânea  de  urgência  e  emergência  de  baixa  e  média  complexidade  nos  hospitais 

públicos.

Os gestores enfatizaram que a cada UPA são relacionados os Hospitais Gerais 

próximos como possíveis unidades a serem beneficiadas. Entretanto, não existe qualquer 

relação  oficial  entre  as  UPAS  e  os  respectivos  hospitais.  Para  exemplificar,  foi-nos 

informado que a UPA Tijuca visa a reduzir a demanda do Hospital do Andaraí bem como 

do Hospital Souza Aguiar. 

Em nossas entrevistas com os pacientes da UPA Tijuca, verificamos que, se não 

existisse aquela unidade de pronto atendimento, a maioria deles buscaria atendimento no 

Hospital do Andaraí. Fato que ratifica a informação dada pelos gestores. Todavia, nenhum 

dos entrevistados citou o Hospital Souza Aguiar, demonstrando que existe a necessidade 

de rever a relação entre a UPA Tijuca e aquele hospital geral.
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Já em relação ao número médio de atendimentos mensais estabelecidos para 

cada UPA, foi-nos informado que o mesmo foi realizado com base na quantidade média de 

atendimentos  que  um  médico  pode  realizar  e  na  relação  de  médicos  de  cada  UPA, 

considerando suas respectivas cargas horárias de trabalho.

Portanto, constatamos que não foram utilizadas ferramentas mais elaboradas de 

planejamento  para  definir  os  resultados  esperados.  Essa  não  utilização  de  ferramentas 

apropriadas,  mais  apuradas  e  consistentes,  pode  ocasionar  a  definição  inadequada  dos 

resultados previstos para o projeto governamental. Contudo, tal afirmação somente poderá 

ser feita após uma avaliação de resultados do projeto.

Quanto  à  implementação,  verificamos  que  o  Estado,  por  intermédio  da 

SESDEC,  empenha  esforços  para  implantar  as  UPAS  previstas  e  alcançar  as  trinta 

unidades instaladas até 2010. Todavia, nas entrevistas e observações realizadas no trabalho 

de  campo,  identificamos  alguns  pontos  críticos  que  podem  prejudicar  a  fase  da 

implementação e, consequentemente, a efetividade do projeto. São eles: a negociação do 

terreno,  a  alocação  de  profissionais  da  área  de  saúde,  a  falta  de  integração  entre  as 

unidades médicas e a ausência de divulgação das UPAS.

A seguir detalhamos cada um desses pontos críticos:

a) Negociação do terreno.

Como já  comentado anteriormente,  a  escolha  dos  locais  para  instalação  das 

UPAS segue como critério principal a escolha de local de fácil acesso aos cidadãos e, de 

preferência,  próximo a algum hospital  geral,  que será beneficiado com a instalação da 

UPA. 

Todavia, previamente à instalação de uma UPA, existe a negociação da cessão 

do  terreno  que  é  feita  com  o  auxílio  de  profissionais  da  Secretaria  de  Estado  de 

Planejamento e Gestão (SEPLAG).

Aquela  Secretaria  indica  à  SESDEC  um  determinado  terreno,  assim 

profissionais  da SESDEC com conhecimentos de engenharia e também da área médica 

verificam se o local é adequado para a instalação da unidade de pronto atendimento. Em 

caso positivo, a SEPLAG inicia o procedimento de negociação do terreno. Se o imóvel for 

de propriedade do Estado, o processo torna-se bastante simplificado. Entretanto, quando o 
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terreno é de outro ente da Federação ou de propriedade privada, a negociação é sempre 

mais morosa, podendo acarretar o atraso da instalação das UPAS.

Esse  atraso  pode  dificultar  o  cumprimento  do  cronograma  de  instalações 

previstas,  podendo  inviabilizar  a  implantação  da  quantidade  de  30  UPAS até  2010 e, 

consequentemente, afetar a efetividade do projeto.

b) Alocação de profissionais da área de saúde.

Atualmente, cada UPA possui, aproximadamente, 55 profissionais da área de 

saúde trabalhando em cada turno, que se revezam em esquema de plantão. Por exemplo, os 

médicos e dentistas trabalham em escala de 24 horas por semana, geralmente com carga 

horária de 12 horas em cada dia.

Do  quadro  total  de  profissionais  de  uma  UPA,  parte  é  contratada  de 

cooperativas e a outra parte é composta por profissionais do quadro militar do Corpo de 

Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. A proporção entre ambos varia de acordo com 

cada UPA. 

Nas  entrevistas  com  os  gestores,  constatamos  que  em  suas  percepções  os 

profissionais  do  Corpo  de  Bombeiros  exercem  suas  funções  laborativas  com  maior 

disciplina e qualidade. Por isso, existe a previsão de, em breve, utilizar nas UPAS apenas 

profissionais  militares.  Para  concretizar  tal  previsão  já  está  em andamento  o  concurso 

público para provimento de cargos efetivos no Corpo de Bombeiros.

Para  que  as  UPAS  sejam  instaladas  dentro  do  cronograma  previsto  é 

fundamental  a alocação rápida desses profissionais em seus devidos postos de trabalho, 

possibilitando que as novas unidades de pronto atendimento possam atender aos cidadãos, 

desafogando as filas dos hospitais gerais, com vistas a alcançar os resultados esperados 

para o projeto.
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c) Integração entre as unidades médicas.

Nas entrevistas realizadas com os profissionais de saúde, identificamos que eles 

percebem como ponto crítico da implementação das UPAS a falta de integração entre as 

unidades de pronto atendimento e as outras unidades médicas próximas como os postos de 

saúde e os hospitais gerais.

Segundo informado pelos gestores, previamente à inauguração de uma UPA são 

feitas grandes reuniões com os profissionais das unidades médicas próximas no sentido de 

esclarecer o funcionamento da UPA e buscar um trabalho integrado entre as unidades.

Contudo, segundo a percepção dos agentes de saúde entrevistados, ainda existe 

pouca  integração,  prejudicando  a  qualidade  de  atendimento  ao  cidadão.  Um  paciente 

atendido  inicialmente  em  uma  UPA  não  consegue  agendar  rapidamente  um  segundo 

atendimento nas demais unidades de saúde, tampouco recebe o devido acompanhamento 

médico  quando  passa  para  o  atendimento  ambulatorial  dos  postos  de  saúde  ou  dos 

hospitais  gerais,  geralmente  lotados.  O  que  demonstra  ainda  existir  uma  visão  não 

integrada do processo de atendimento à saúde do cidadão.

d) Ausência de divulgação das UPAS

Nas observações realizadas no serviço de pronto atendimento do Hospital do 

Andaraí,  bem como na  emergência  do Souza  Aguiar,  constatamos  não  haver  qualquer 

indicativo  da  existência  das  UPAS,  principalmente  da  UPA  Tijuca  que,  segundo 

informado,  tem  como  objetivo  reduzir  a  quantidade  de  atendimento  naqueles  dois 

hospitais.

Ao questionarmos os dois recepcionistas do Hospital do Andaraí se na triagem 

eles encaminham pacientes para a UPA Tijuca, observamos que esse procedimento não é 

adotado por eles. Inclusive eles próprios não possuem conhecimento detalhado acerca da 

UPA e  seu  funcionamento.  Todavia,  naquele  mesmo  hospital,  verificamos  que  alguns 

médicos encaminham pacientes para a UPA após o primeiro atendimento, dependendo do 

caso tratado. A mesma situação foi observada no Hospital Souza Aguiar.
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Portanto,  restou  evidenciado  na  pesquisa  que  uma  maior  divulgação  da 

existência das UPAS poderia reduzir ainda mais a quantidade de pacientes que procuram 

os hospitais gerais, contribuindo para o alcance da efetividade do projeto.

Sobre a avaliação, verificamos que o acompanhamento feito pelos gestores tem 

como base  dois  indicadores  que  são  frequentemente  medidos  para  acompanhamento  e 

divulgação nos meios de comunicação, sempre relacionados ao sucesso do projeto, quais 

sejam:

a) Número de atendimentos realizados em cada UPA;

b) Taxa de retorno de pacientes das UPAS para os Hospitais.

Como exemplo, podemos citar a matéria divulgada no Diário Oficial do Estado 

do Rio de Janeiro, em 02/06/2008, na qual é afirmado que, após um ano de implantação 

das UPAS, do total  de 137.026 atendimentos  realizados,  somente  359 pacientes  foram 

removidos para hospitais de emergência. Logo, a taxa de retorno de pacientes das UPAS 

para os hospitais corresponde a 0,26%.

Ainda que tais indicadores demonstrem a eficácia do atendimento das UPAS, 

não verificamos a utilização de técnicas específicas para monitorar o projeto e avaliar se a 

progressão desses indicadores está compatível com os resultados esperados para 2010.

Seguindo o conceito de efetividade citado no referencial teórico deste trabalho, 

que  é  a  comparação  entre  o  resultado  alcançado  e  o  resultado  esperado,  procuramos 

verificar  os procedimentos  que a SESDEC utiliza  para acompanhar  se os resultados já 

alcançados podem levar aos resultados esperados. Assim, para cada resultado esperado, 

discriminamos a seguir:

RESULTADO  1  -  Reduzir  o  atendimento  da  demanda  espontânea  de 

urgência e emergência de baixa e média complexidade nos hospitais públicos, com 

grandes emergências, em 35% até 2010.

Não conseguimos obter junto à SESDEC informações quanto ao marco zero e 

os indicadores para avaliar este resultado. Para avaliar a efetividade do projeto, como o 

resultado  vislumbra  a  redução  do  atendimento  da  demanda  espontânea  dos  hospitais 

públicos em 35% até 2010, é importante conhecer o marco zero, ou seja, em relação à que 
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data  será  feito  esse  comparativo  e  qual  era  a  quantidade  de  atendimentos  antes  da 

implementação das UPAS.

Somente com essas informações será possível verificar se com a implementação 

do projeto está realmente sendo reduzido o atendimento nos hospitais públicos e em que 

proporção. Logo, sem essas definições torna-se inviável avaliar a efetividade do projeto em 

relação a este resultado específico.

RESULTADO 2 - Realizar em média 15 mil atendimentos/mês em cada 

UPA, até 2010.

Quanto  a  este  resultado,  o  indicador  a  ser  utilizado  é  a  quantidade  total  de 

atendimentos mensais  em cada UPA. Neste sentido, conseguimos com a SESDEC uma 

tabela de quantidades de atendimentos nas UPAS já implantadas, desde sua inauguração 

até o dia 10 de junho de 2008. No quadro a seguir, são apresentados os números detalhados 

de atendimentos de cada UPA:

DESCRIÇÃO MARÉ IRAJÁ
SANTA 
CRUZ

BANGU
CAMPO 

GRANDE
BELFOR
D ROXO

TIJUCA TOTAL

Óbitos 54 104 50 35 15 20 4 282

Exames 
laboratoriais

32788 60281 25433 15161 26750 8098 3988 172499

Exames de 
raio X

20993 19656 10676 6200 7338 3641 2074 70578

Nebulizações 11532 6957 3467 5019 3252 1213 684 32124

Remoções 362 474 148 154 81 53 38 1310

Atendimento
s

142246 110536 71791 48726 40489 18699 7813 440300

FONTE: SESDEC

Ao fazer uma simples análise desses números, verificamos que a média atual de 

atendimentos mensais das UPAS é de, aproximadamente, 10.153 atendimentos. No quadro 

a seguir apresentamos esses números de forma detalhada por UPA:
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DESCRIÇÃO MARÉ IRAJÁ
SANTA 
CRUZ

BANGU
CAMPO 

GRANDE
BELFORD 

ROXO
TIJUCA

Data de 
inauguração

30/05/200
7

14/08/200
7

06/12/200
7

27/12/200
7

20/02/200
8

25/03/200
8

14/05/2008

Dias até 
10/06/2008

370 296 184 163 110 75 26

Atendimento
s até 

10/06/2008
142246 110536 71791 48726 40489 18699 7813

Atendimento
s diários 385 374 391 299 369 250 301

Atendimento
s mensais 11550 11220 11730 8970 11070 7500 9030

Com base nos números fornecidos pela Secretaria de Estado de Saúde e Defesa 

Civil,  elaboramos  o  seguinte  gráfico,  resumindo  a  situação  atual  do  número  de 

atendimentos nas UPAS:

FIGURA 7 – GRÁFICO DE ATENDIMENTOS MENSAIS NAS UPAS
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Muito embora não tenhamos os números  mensais  de forma a acompanhar  a 

progressão dos atendimentos de cada UPA, constatamos que as UPAS Maré, Irajá, Santa 

Cruz e Campo Grande possuem um volume médio de atendimentos superior a 11.000 por 

mês. Com um monitoramento adequado e o acompanhamento mensal da progressão dessas 

UPAS, é muito provável que elas alcancem, até 2010, a quantidade mensal média esperada 

de 15.000 atendimentos.
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Quanto  às  UPAS Bangu  e  Belford  Roxo,  observamos  que  a  quantidade  de 

atendimentos  é significativamente inferior à média,  estando esses números  distantes do 

resultado  esperado  para  2010.  Esse  dado  quantitativo  demonstra  a  necessidade  de  um 

maior monitoramento daquelas UPAS no sentido de avaliar que dinâmicas sociais podem 

estar interagindo com as ações governamentais naqueles ambientes.

Já em relação à UPA Tijuca, tendo em vista que sua inauguração ocorreu há 

menos de um mês da data de coleta dos dados, uma análise mais apurada e consistente 

daquela unidade deve ser realizada em futuro próximo. 

4.4 Gestão pelo Modelo Transdisciplinar

Após  identificar  os  principais  aspectos  relativos  à  gestão  atual  do  projeto 

governamental em andamento, procuramos aplicar as bases propostas para o modelo de 

gestão transdisciplinar,  de forma  a verificar  se  é  possível  maximizar  a  efetividade  das 

ações governamentais implementadas.

Assim, de acordo com os dados coletados e tratados, procuramos adequar as 

bases  sugeridas  para  o  modelo  de  gestão  transdisciplinar  à  realidade  do  projeto 

IMPLANTAÇÃO DAS UPAS 24 HORAS, como mostrado a seguir:

a) Visão Integrada do ciclo de políticas públicas

Como  já  comentado  anteriormente,  não  tratamos  neste  trabalho  a  fase  da 

definição da agenda. Portanto, no presente caso, ao abordarmos o tema da visão integrada 

do ciclo de políticas  públicas,  estamos  tratando especificamente  da integração  entre  as 

fases de formulação, implementação e avaliação do projeto governamental.

Na pesquisa de campo identificamos um perceptível  distanciamento entre as 

fases de formulação e implementação.  Uma demonstração desse fato é que os gestores 

entrevistados,  responsáveis  pela  implementação  do  projeto,  não  conhecem  de  forma 

detalhada como foram formulados os objetivos e resultados esperados. Esse planejamento, 

realizado quando da formulação do projeto, foi desenvolvido por outra equipe de trabalho.

Portanto,  a  sobreposição  entre  as fases  de formulação  e  implementação  não 

ocorre no projeto em questão. Fato este que esclarece porque a gestão atual é focada na 

eficácia e não na efetividade do projeto, já que os gestores possuem como prioridade zelar 
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pela  imagem  das  UPAS  e  pela  qualidade  do  atendimento,  em  detrimento  de  buscar 

alcançar os resultados previamente estabelecidos.

Percebemos alguma integração entre a implementação e a avaliação do projeto, 

tendo em vista  que os  gestores  acompanham a qualidade do atendimento  prestado nas 

UPAS,  bem  como  a  quantidade  de  atendimentos  realizados  e  a  taxa  de  retorno  dos 

pacientes aos hospitais gerais. Todavia, a avaliação do processo, isto é, o monitoramento, 

carece  de  informações  imprescindíveis  que  são  os  indicadores  de  efetividade  medidos 

antes da implantação das UPAS.

Essa medição de indicadores deveria ter sido realizada antes do início da fase 

de implementação do projeto, em data específica que ficaria caracterizada como o marco 

zero  do  projeto,  de  forma  a  possibilitar  a  avaliação  da  progressão  dos  resultados 

intermediários alcançados. Essa ausência de definição do marco zero também é pertinente 

à  falta  de  integração  entre  as  fases  de  formulação  e  implementação,  que  termina  por 

prejudicar a fase de avaliação.

Assim,  é  possível  constatar  que a  falta  de uma visão integrada  do ciclo  do 

projeto  gera  sérias  dificuldades  à  gestão  das  ações  de  transformação,  dificultando 

sobremaneira a possibilidade de alcançar sua efetividade.

 Sob a abordagem transdisciplinar proposta, as fases do projeto efetivamente se 

sobrepõem de forma que os gestores tenham uma visão do projeto como um todo e não 

somente de determinada fase.  A participação desses gestores no projeto não deve ficar 

vinculada a uma única fase. 

Ademais, se os gestores não conhecem as demais fases, não poderão utilizar de 

forma adequada as informações decorrentes do processo de avaliação, retroalimentando as 

outras fases de forma a guiar o projeto em busca de sua efetividade.

b) Atitude transdisciplinar da equipe de trabalho

Os gestores do projeto devem trabalhar em equipe, com pessoas de diferentes 

áreas e especializações, mas que procurem transcender seus limites disciplinares no sentido 

de  compreender  os  demais  participantes,  com suas  diferentes  percepções,  de  forma  a 

visualizar a essência do problema público.

Diante da realidade do projeto escolhido para esta pesquisa, na qual os gestores 

da  SESDEC  envolvidos  no  projeto  estão  completamente  assoberbados  com  a  grande 
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quantidade de atividades e compromissos a cumprir para a implantação das UPAS, não foi 

possível  reunir  uma  equipe  de  trabalho  para  desenvolver,  sob  a  ótica  da 

transdisciplinaridade, estudos acerca do projeto.

Ainda que não tenha sido verificada na prática a aplicação dessa base proposta 

para o modelo, acreditamos ser possível sua utilização em equipes de trabalho capacitadas 

para tal fim. A adoção de uma atitude transdisciplinar pelos participantes da equipe de 

trabalho, com base no rigor, na tolerância e na abertura, poderá possibilitar que os gestores 

observem  o  objeto  de  uma  forma  global,  dentro  do  contexto  no  qual  está  inserido, 

aceitando  novos  conhecimentos  e  idéias,  muitas  vezes  até  contrárias  às  suas,  o  que 

possibilitará maior flexibilidade na gestão do projeto.

Assim, a intervenção estatal poderá ser guiada em direção à sua efetividade, 

considerando,  além  das  próprias  ações  públicas,  todas  as  dinâmicas  que  emergem  no 

ambiente  e  que  interagem  entre  si  e  também  com  as  ações  governamentais  de 

transformação.

c) Abordagem transdisciplinar das ferramentas de gestão

As ferramentas  de gestão apresentadas  neste  trabalho,  oriundas dos manuais 

elaborados pelo Tribunal de Contas da União (TCU), Modelo de Marco Lógico, Mapa de 

Produtos, Benchmarking e Modelo de Condições Ambientes, possuem grande identificação 

com os conceitos da transdisciplinaridade.

No  desenvolvimento  e  utilização  dessas  ferramentas,  é  importante  a 

participação  dos  atores  envolvidos  no  processo,  trabalhando  em equipe  e  com atitude 

transdisciplinar, como citado no tópico anterior.

Neste trabalho de pesquisa, quanto à elaboração do Mapa de Produtos, restou 

inviável  desenvolvê-lo,  tendo  em  vista  a  impossibilidade  de  realização  de  reuniões, 

seminários e brainstorms com os atores envolvidos no projeto.

Já  quanto  ao  Modelo  de  Marco  Lógico,  com  base  na  pesquisa  de  campo 

realizada, elaboramos de forma sintetizada, o modelo mostrado a seguir:
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FIGURA 8 – MODELO DE MARCO LÓGICO DO PROJETO ESTRATÉGICO

DESCRIÇÕES DOS 
OBJETIVOS

INDICADORES MEIOS DE 
VERIFICAÇÃO

PRESSUPOSTOS

FINALIDADE:
Ampliação das ações 
preventivas e 
modernização do 
sistema de saúde.

Tempo médio de espera 
dos pacientes para 
atendimento nas 
unidades públicas de 
saúde;

Número de óbitos nas 
unidades públicas de 
saúde.

Sistemas de informação 
com controle de 
atendimentos das 
unidades públicas de 
saúde.

Manutenção da 
qualidade de 
atendimento nas UPAS;

Aperfeiçoamento da 
integração das UPAS 
com as demais unidades 
públicas de saúde;

Utilização de sistemas 
de informações nas 
unidades de saúde.

OBJETIVO: 
Disponibilizar, por 
intermédio de UPAS, 
serviços de qualidade 
para o atendimento das 
urgências e 
emergências de baixa e 
média complexidade, 
todos os dias, 24 horas.

Indicador de qualidade/
satisfação dos pacientes 
com o atendimento das 
UPAS;

Taxa de retorno aos 
hospitais públicos dos 
pacientes atendidos nas 
UPAS.

Pesquisa de satisfação 
com pacientes 
atendidos nas UPAS; 

Sistemas de 
informações gerenciais 
das UPAS.

Equipe para realização 
periódica de pesquisas 
de satisfação com 
pacientes das UPAS.

PRODUTOS: 
UPAS instaladas e em 
funcionamento, aptas a 
atender aos cidadãos 
nos casos de urgência e 
emergência de baixa e 
média complexidade.

1 - Instalação de 30 
UPAS até 2010;
2 - Média mensal de 
15.000 atendimentos 
em cada UPA até 2010;
3 - Redução de 35% do 
atendimento da 
demanda espontânea de 
urgência e emergência 
de baixa e média 
complexidade nos 
hospitais públicos até 
2010.

1 - Relação oficial da 
SESDEC contendo as 
UPAS instaladas;

2 - Sistema de 
informações gerenciais 
das UPAS;

3 - Órgãos Gestores dos 
Hospitais Públicos.
 

Divulgação do 
funcionamento das 
UPAS;

Integração com as 
unidades de 
atendimento médico 
próximas;

Prestação de serviço de 
atendimento médico 
com qualidade e 
rapidez.

ATIVIDADES:  
1 - Escolha e 
negociação do terreno;

2 - Aluguel/compra do 
container;

3 - Instalação física da 
estrutura e dos 
equipamentos;

4 - Distribuição dos 
profissionais.

R$
Aspectos orçamentários 

(não é o foco deste 
trabalho)

Registros contábeis e 
orçamentários no 
SIAFEM.

1 – Existência de 
terreno disponível, de 
fácil acesso e próximo a 
hospital geral;
2 – Consecução de 
procedimento licitatório 
para contratações;
3 – Logística de 
distribuição de 
equipamentos;
4 – Existência de 
profissionais aptos e 
disponíveis para 
trabalhar nas UPAS.
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Ressaltamos que esse modelo é meramente exemplificativo, já que um Modelo 

de Marco Lógico mais apurado e consistente, que reflita a complexidade do projeto, deve 

ser elaborado por equipe de trabalho envolvida diretamente com a implantação das UPAS.

Quanto ao benchmarking, verificamos que a implantação das UPAS no Estado 

do Rio de Janeiro é atividade pioneira, de forma que não encontramos, em nível nacional, 

projeto  com  características  similares  que  pudesse  ser  utilizado  no  processo  de 

benchmarking.

Em relação ao Modelo de Condições Ambientes, diante das peculiaridades de 

cada UPA, bem como das características singulares de cada região de instalação, mostrou-

se mais adequada a elaboração de um modelo transdisciplinar para cada UPA. Assim, é 

possível identificar, em cada caso, as dinâmicas sociais que podem afetar os resultados de 

determinada unidade de pronto atendimento.

Como exemplo, mostramos a seguir um Modelo Transdisciplinar de Condições 

Ambientes para a UPA Tijuca:

FIGURA 9 – MODELO TRANSDISCIPLINAR DE CONDIÇÕES AMBIENTES DA 

UPA TIJUCA

Neste modelo, apresentamos os diferentes sujeitos que, a princípio, interagem 

com a UPA Tijuca, possuindo diferentes percepções daquela unidade de atendimento. A 

UPA Tijuca

Pacientes da UPA

Profissionais de 
saúde da UPA

Coordenação da 
SESDEC

Profissionais do 
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Andaraí
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Aguiar
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interação entre eles pode gerar dinâmicas não previstas que devem ser acompanhadas pelos 

gestores do projeto, já que elas podem afetar os resultados a serem alcançados.

Assim,  poderá  o projeto  ser  planejado e,  posteriormente,  avaliado  de forma 

global, contemplando os diferentes níveis de realidades existentes, bem como as distintas 

percepções de cada stakeholder.

d) Monitoramento do processo e de suas interações com o ambiente

Tendo em vista que dinâmicas sociais podem emergir a qualquer instante das 

interações dos  stakeholders,  é fundamental  o monitoramento constante do projeto. Esse 

monitoramento deve ser realizado, principalmente, por intermédio do acompanhamento da 

progressão dos indicadores de desempenho.

No  caso  em  questão,  por  exemplo,  identificamos  o  número  reduzido  de 

atendimentos nas UPAS Belford Roxo e Bangu. Com o devido monitoramento daquelas 

UPAS, observando-se especialmente o Modelo de Condições Ambientes de cada uma, será 

possível  identificar  os  possíveis  entraves  ao  alcance  do  número  médio  esperado  de 

atendimentos mensais. Desta forma, os gestores poderão proceder às alterações necessárias 

para que a situação seja modificada com vistas a aumentar  o número de atendimentos 

naquelas unidades.

Portanto,  o  monitoramento  constante  é  fundamental  no  modelo  de  gestão 

transdisciplinar, já que a gestão deve ser flexível para se adaptar às condições do ambiente, 

identificando  a  cada  momento  as  ações  externas  que  cooperam  ou  concorrem  com  a 

intervenção estatal e possibilitando que os gestores atuem no sentido de aproximar as ações 

governamentais de transformação de sua efetividade.

e) Avaliação de resultados

O foco principal deste trabalho de pesquisa é apresentar as bases de um modelo 

de gestão transdisciplinar com enfoque em resultados, mais precisamente na efetividade 

das ações estatais de transformação.

Assim, ao finalizar a fase de implementação do projeto governamental, deve ser 

realizada a avaliação de resultados com base na medição dos indicadores de desempenho e 
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na  comparação  com as  medições  desses  mesmos  indicadores  no  instante  denominado 

marco zero, isto é, antes do início da implantação das UPAS.

Dois  fatores  impediram que  a  avaliação  de  resultados  fosse  realizada  neste 

trabalho: 

1. A ausência de definição do marco zero;

2. O  projeto  ainda  está  em  fase  de  implementação,  com  previsão  de 

instalação de novas UPAS até 2010.

Logo, somente após essa data, poderão efetivamente ser avaliados os resultados 

da intervenção estatal e comparados com os resultados esperados, de forma a verificar a 

efetividade do projeto estratégico IMPLANTAÇÃO DAS UPAS 24 HORAS.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente  trabalho  de  pesquisa  originou-se  da  necessidade  contemporânea, 

identificada na literatura especializada, de uma gestão pública voltada para resultados, na 

qual o Estado deve buscar alcançar a efetividade das políticas públicas implementadas, 

colocadas estas em prática por intermédio de ações de transformação.

A  partir  de  um  problema  público  diagnosticado  como  uma  situação  a  ser 

transformada em busca do bem da coletividade, ou seja, em benefício do atendimento do 

interesse  público  comum,  o  Estado  deve  utilizar  modelos  de  gestão  que  facilitem  a 

concretização  de  seus  objetivos,  em  busca  da  transformação  almejada  com  a 

implementação das ações planejadas.

Ao executar  determinadas  ações,  além de  tempo,  o  Estado  investe  recursos 

humanos e financeiros no sentido de obter um resultado positivo para a sociedade, visando 

à justiça social e tentando reduzir as imensas desigualdades atualmente existentes.

Contudo, diante da complexidade do mundo atual, que cresce a cada dia com o 

advento de novas tecnologias e da espantosa globalização que derruba as fronteiras entre as 

nações, torna-se imperativa uma gestão mais integrada e flexível, suscetível às interações 

com o ambiente, considerando, além do contexto político, econômico e social,  todos os 

atores envolvidos no processo.

Não  basta  que  o  Estado  implemente  determinadas  ações  esperando  que  as 

mesmas, isoladamente, acarretem as transformações planejadas. É necessário reconhecer 

que as ações,  quando implementadas em um ambiente,  interagem com outras ações de 

atores diversos, gerando dinâmicas sociais que serão fundamentais para a concretização 

dos resultados esperados.

Assim, após os primeiros contatos com os conceitos da transdisciplinaridade, 

percebemos que essa nova abordagem, que se contrapõe à visão clássica sem desconsiderá-

la,  pode ser uma alternativa para superar o processo de fragmentação característico  do 

mundo atual decorrente da abordagem racional cartesiana.
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A abordagem transdisciplinar pode possibilitar que um objeto seja observado 

em sua essência, considerando todos os aspectos ambientais ao seu redor, bem como as 

diversas dinâmicas sociais  que possam emergir,  de forma a facilitar  que o Estado,  por 

exemplo, alcance a efetividade de suas ações, proporcionando a transformação desejada 

para a sociedade.

No referencial teórico deste trabalho trouxemos como embasamento conceitos 

acerca  do  desenvolvimento  dos  modelos  de  gestão  e  sua  relação  com  as  teorias  da 

Administração,  a  gestão  de  políticas  públicas  e  os  desafios  para  o  alcance  de  sua 

efetividade, assim como os conceitos básicos da transdisciplinaridade.

Ao fazer a relação entre esses temas, descrevemos aquelas que consideramos 

ser as bases de um modelo de gestão com enfoque na transdisciplinaridade. Procuramos 

não  apresentar  um modelo  de  gestão  rígido,  o  que  fugiria  completamente  da  própria 

essência desta pesquisa. Em contrapartida,  neste trabalho sugerimos algumas bases que 

podem servir  de alicerce  para um modelo  de gestão focado em resultados  e  com uma 

abordagem diferenciada, lembrando que um modelo de gestão deve ser adaptado a cada 

organização e ao ambiente no qual ela está inserida.

Com o intuito de mostrar como podem ser aplicadas as bases sugeridas para o 

modelo de gestão e que o mesmo pode levar à maximização da efetividade das ações de 

transformação,  procedemos  ao estudo de  caso do projeto estratégico  IMPLANTAÇÃO 

DAS UPAS 24 HORAS, em implementação no Estado do Rio de Janeiro.

Após o levantamento da situação atual daquele projeto, buscamos identificar, 

por  intermédio  de  entrevistas  e  questionários  aplicados  aos  gestores  do  projeto, 

profissionais  da área de saúde e pacientes,  além de observações nas UPAS e hospitais 

gerais, os aspectos principais inerentes à sua gestão, de acordo com cada fase do ciclo de 

políticas públicas.

Quanto  à  fase  de  formulação,  identificamos  que  não  foram  utilizadas 

ferramentas de gestão mais apuradas, como aquelas apresentadas nos manuais do TCU, 

para  o  planejamento  do  projeto,  mais  precisamente  para  a  definição  dos  resultados 

esperados.  

Ademais,  não  foi  estabelecido  marco  zero,  ou  seja,  período  anterior  à 

implantação do projeto no qual deveria ser feita medição dos indicadores de desempenho 

de  forma  a possibilitar  acompanhar,  na  fase de  avaliação,  a  progressão  dos  resultados 

alcançados.
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Constatamos também um grande distanciamento entre a fase de formulação e a 

da implementação do projeto. O planejamento do projeto estratégico, que gerou o objetivo 

e os resultados esperados, expressos no Plano Plurianual 2008-2011 do Estado do Rio de 

Janeiro,  foi  realizado  por  equipe  distinta  daquela  que  atualmente  é  responsável  pela 

implantação e funcionamento das UPAS.

Para esses gestores o foco principal na fase de implementação do projeto é a sua 

eficácia,  bem como a qualidade de atendimento nas UPAS. Em relação à qualidade do 

atendimento,  observamos  em  nossas  pesquisas  que  a  maioria  dos  pacientes, 

aproximadamente 86% (treze de quinze entrevistados), considerou o atendimento da UPA 

bom ou ótimo.

Entretanto, o foco deste trabalho de pesquisa é a efetividade do projeto. Neste 

sentido ressaltamos que o distanciamento das fases do projeto é uma barreira ao alcance 

dos resultados esperados.

Ainda em relação à fase de implementação, detectamos alguns pontos críticos 

que devem ser tratados como prioridades, pois afetam diretamente a efetividade do projeto. 

São eles a negociação do terreno para instalação das UPAS, a alocação de profissionais da 

área de saúde para trabalhar nas UPAS, a integração entre as unidades públicas de saúde e 

a ausência de divulgação das UPAS.

Quanto  à  fase  de  avaliação,  observamos  que  na  gestão  atual  são  utilizados 

basicamente  os  seguintes  indicadores,  relacionados  à  eficácia  do  projeto:  número  de 

atendimentos realizados em cada UPA e taxa de retorno de pacientes das UPAS para os 

hospitais públicos. 

Em relação  à  efetividade,  não  identificamos  na  gestão  atual  a  utilização  de 

ferramentas  ou  técnicas  que  possibilitem  averiguar  a  progressão  dos  resultados  já 

alcançados. Um exemplo é a falta de acompanhamento dos números de atendimento nos 

hospitais gerais, de forma a avaliar se esses números estão, de fato, sendo reduzidos após a 

implantação  das  UPAS.  Apesar  de  os  gestores  e  os  agentes  de  saúde  entrevistados 

afirmarem que as unidades de pronto atendimento 24 horas ajudam a diminuir as filas de 

atendimento nos hospitais gerais, não tivemos acesso a números que pudessem comprovar 

tais afirmações.

Portanto,  resumidamente,  em  relação  à  gestão  atual  verificamos  que  a 

efetividade do projeto encontra-se comprometida, principalmente em relação à redução em 
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35%, até 2010, dos atendimentos da demanda espontânea de urgência e emergência  de 

baixa e média complexidade dos hospitais públicos.

Com a adequação das bases do modelo de gestão transdisciplinar à realidade do 

projeto em questão, verificamos inicialmente que, com uma visão integrada do ciclo de 

políticas públicas, ou seja, das diferentes fases do projeto, não existiria o distanciamento, 

detectado neste trabalho, entre a formulação e a implementação do projeto.

A  utilização  das  ferramentas  de  gestão  propostas,  sob  um  enfoque 

transdisciplinar,  como  o  Modelo  de  Marco  Lógico  exemplificativo  deste  trabalho, 

demonstra  de  forma  clara  todos  os  aspectos  importantes  à  implantação  do  projeto 

estratégico.

Em relação  a  essas  ferramentas,  constatamos  em nossas  observações  que  o 

Modelo  de Condições  Ambientes  deve ser  elaborado para cada UPA instalada,  já  que 

identificamos  características  próprias  de  cada  uma,  decorrentes,  principalmente,  do 

ambiente em que estão inseridas. Assim, para cada caso, é possível identificar as dinâmicas 

sociais que emergem no ambiente e podem cooperar ou concorrer com a efetividade do 

projeto.

Já  o  monitoramento  constante,  caracterizado  pelo  acompanhamento  das 

dinâmicas sociais e também da progressão dos indicadores de desempenho é fundamental 

para que os gestores possam direcionar o projeto em busca dos resultados esperados.

 Portanto, no decorrer deste trabalho de pesquisa foi possível constatar que a 

utilização  das  bases  do  modelo  de  gestão  transdisciplinar  pode  auxiliar  os  gestores  a 

ultrapassarem os obstáculos apresentados na gestão atual do projeto estratégico escolhido 

para este estudo.

Com  foco  na  transdisciplinaridade,  eles  podem  visualizar  a  ação  de 

transformação como um todo, considerando aspectos importantes do ambiente que antes 

eram ignorados, maximizando assim a efetividade da intervenção estatal.

Logo, ao conseguir  alcançar  os resultados esperados ao fim de uma política 

pública, o Estado estará cumprindo, de fato, o seu papel de regulador da sociedade. Para 

isso, o modelo de gestão transdisciplinar pode ser tratado como uma nova abordagem de 

gestão  a  auxiliar  os  governos  a  alcançarem  seus  objetivos,  ou  seja,  a  transformação 

almejada que motivou a ação do Estado.



75

6 BIBLIOGRAFIA

ALMEIDA, Virgílio A. Fernandes e AGUIRRE, Luis Antonio.  Simulação: Ferramenta 
para  Pesquisas  Transdisciplinares.  In:  DOMINGUES,  Ivan.  Conhecimento  e 
Trandisciplinaridade II: Aspectos Metodológicos. Belo Horizonte, Editora UFMG, 2005.

BARBOSA,  Sheila  Cristina  Tolentino  e  MEDEIROS,  Janann  Joslin.  Coordenação 
Interorganizacional  na  Implementação  de  Programas  Públicos.  Revista  Gestão  e 
Planejamento. Ano 6, nº 11. Salvador, jan./jun. 2005, p. 32-46.

BARKENBUS, Jack.  Expertise And The Policy Cycle. Artigo apresentado no Energy, 
Environment, and Resources Center. University of Tenesse, 1998.

BAUER,  Ruben.  Gestão da Mudança:  Caos e  complexidade nas  organizações.  São 
Paulo: Editora Atlas, 1999.

BRASIL.  Manual  de  Auditoria  de  Natureza  Operacional. Brasília:  TCU, 
Coordenadoria de Fiscalização e Controle, 2000a.

________.  Técnica  de  Auditoria  Benchmarking.  Brasília:  TCU,  Coordenadoria  de 
Fiscalização e Controle, 2000b.

________.  Técnicas de Auditoria: Indicadores de Desempenho e Mapa de Produtos. 
Brasília: TCU, Coordenadoria de Fiscalização e Controle, 2000c.

CAPELLA, Ana Cláudia N.. Perspectivas Teóricas sobre o Processo de Formulação de 
Políticas Públicas. In: HOCHMAN, Gilberto et al.. Políticas Públicas no Brasil. Rio de 
Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2007

CAPRA, Fritjof.  O Ponto de Mutação. Tradução de Álvaro Cabral. São Paulo: Cultrix, 
1982.

CÔRTES,  Soraya  Vargas.  Viabilizando  a  Participação  em  Conselhos  de  Política 
Pública Municipais:  arcabouço institucional,  organização do movimento popular e 
policy communities. In: HOCHMAN, Gilberto et al.. Políticas Públicas no Brasil. Rio de 
Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2007

COSTA, Frederico José Lustosa e PECI, Alketa. Redes para Implementação de Políticas 
Públicas:  Obstáculos  e  condições  de  funcionamento.  In:  XXVI  Encontro  Anual  da 
Associação Nacional de Programa de Pós-Graduação em Administração, 22-25 Setembro 
de 2002, Salvador, BA.



76

CUNHA,  Carla  Giane  Soares.  Avaliação  de  Políticas  Públicas  e  Programas 
Governamentais: tendências recentes e experiências no Brasil. Trabalho apresentado no 
curso “The Theory and Operation of a Modern National Economy” ministrado na George 
Washington University, 2006.

FERREIRA, Victor Cláudio Paradela et  al.  Modelos de Gestão.  Rio de Janeiro: FGV, 
2006, 2ª ed..

IRIBARRY,  Isac  Nikos.  Aproximações  sobre  a  Transdisciplinaridade:  Algumas 
Linhas  Históricas,  Fundamentos  e  Princípios  Aplicados  ao  Trabalho  de  Equipe. 
Revista Psicologia: Reflexão e Crítica, 2003, 16 (3), pp. 483-490.

JAPIASSU, Hilton. O Sonho Transdisciplinar e as Razões da Filosofia. Rio de Janeiro: 
Imago, 2006.

JUNIOR,  Luiz  Arnaldo  P.  da  Cunha.  O  Governo  Matricial  em  Minas  Gerais: 
Implantando o choque de gestão. Artigo apresentado no IX Congreso Internacional del 
CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administracion Pública, Madrid, España, 2-5 
Nov. 2004

KOOGAN, Abrahão e HOUAISS, Antonio. Enciclopédia e Dicionário Ilustrado. Rio de 
Janeiro: Edições Delta, 1995.

LAVILLE, Christian e DIONNE, Jean. A Construção do Saber: Manual de metodologia 
da pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre: Artmed, 1999.

LIMA,  Paulo  Daniel  Barreto.  A  Excelência  em  Gestão  Pública:  A  trajetória  e  a 
estratégia do Gespública. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2007.

LODI,  João Bosco.  História  da Administração.  São Paulo:  Livraria  Pioneira  Editora, 
1971.

MARTINS,  Humberto  Falcão.  Introdução  ao  Governo  Matricial:  O  problema  da 
fragmentação.  Artigo  apresentado  no  IX  Congreso  Internacional  del  CLAD  sobre  la 
Reforma del Estado y de la Administracion Pública, Madrid, España, 2-5 Nov. 2004.

MAXIMIANO, Antonio César A.. Teoria Geral da Administração: da Escola Científica 
à competitividade na economia globalizada. São Paulo: Atlas, 2005, 5ª ed.

MENICUCCI, Telma.  A Implementação da Reforma Sanitária: a formação de uma 
política.  In:  HOCHMAN, Gilberto  et  al..  Políticas  Públicas  no Brasil.  Rio de Janeiro: 
Editora FIOCRUZ, 2007.

MOKATE,  Karen  Marie.  Convirtiendo  el  “monstruo”  en  aliado:  la  evaluación  como 
herramienta de la gerencia social.  Revista do Serviço Público. Ano 53, Nº 1, jan. / mar. 
2002.

MONTEIRO,  Jorge  Vianna.  Fundamentos  da  Política  Pública.  Rio  de  Janeiro: 
IPEA/INPES, 1982.



77

MORIN, Edgard. A Cabeça Bem-Feita: Repensar a Reforma, Reformar o Pensamento. 
Tradução: Catarina Eloá Jacobina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008, 14ª ed.

________.  Os Sete  Saberes  Necessários  à  Educação  do Futuro.  Tradução:  Catarina 
Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya. São Paulo: Cortez, 2006, 11 ed.

NICOLESCU, Basarab. O Manifesto da Transdisciplinaridade. Tradução: Lucia Pereira 
de Souza. São Paulo: TRIOM, 2005, 3. ed.

________.  Um Novo Tipo de Conhecimento – A Transdisciplinaridade. 1º Encontro 
Catalisador do CETRANS – Escola do Futuro – USP, Itatiba, São Paulo. Brasil: abril de 
1999.

NOGUEIRA,  Marco  Aurélio.  As Possibilidades  da  Política:  Idéias  para  a  reforma 
democrática do Estado. São Paulo: Paz e Terra, 1998.

OCDE  (2002).  Improving  Policy  Coherence  and  Integration  for  Sustainable  
Development:  A  Checklist.  Organização  para  a  Cooperação  e  o  Desenvolvimento 
Econômico – OCDE, Policy Brief, October, 2002.

OLIVEIRA,  Alfredo  Gontijo.  Propriedades  Emergentes  nas  Ciências  Exatas: 
Transposições  de  Conceitos,  Modelos  e  Metodologias.  In:  DOMINGUES,  Ivan. 
Conhecimento e Trandisciplinaridade II: Aspectos Metodológicos. Belo Horizonte, Editora 
UFMG, 2005.

OLIVEIRA,  João  Bosco.  Uma Metodologia  de  Avaliação  de  Impacto  de  Políticas 
Públicas  no Brasil. Dissertação  apresentada  para conclusão do curso de Mestrado em 
Administração Pública da EBAPE/FGV, 2002.

OLIVEIRA, José Antônio Puppim.  Desafios do Planejamento em Políticas  Públicas: 
Diferentes Visões e Práticas. Revista de Administração Pública, nº 40, mar./abr. 2006.

PALAVIZINI, Roseane.  Gestão Transdisciplinar do Ambiente: Uma Perspectiva aos 
Processos de Planejamento e Gestão Social no Brasil. Tese de Doutorado apresentada 
para obtenção do grau de Doutor em Engenharia Ambiental da Universidade Federal de 
Santa Catarina. Florianópolis, 2006.

PAUL,  Patrick.   Visão  Transdisciplinar  na  Saúde  Pública.  Artigo  apresentado  na 
Conferência realizada na Faculdade de Saúde Pública da USP. São Paulo:1998.

PAULA, Ana Paula Paes. Por uma Nova Gestão Pública. Rio de Janeiro: FGV, 2005.

PETERS,  B.  Guy.  American  Public  Policy:  Promise  and  Performance.  New  Jersey: 
Chatam House Publishers, 1986, 2ª ed.

PINTO, Paulo Roberto Margutti. A Lógica Contemporânea e a Transdisciplçinaridade. 
In:  DOMINGUES,  Ivan.  Conhecimento  e  Trandisciplinaridade  II:  Aspectos 
Metodológicos. Belo Horizonte, Editora UFMG, 2005.



78

RIO DE JANEIRO. Plano Plurianual do Estado do Rio de Janeiro para o quadriênio 
2008-2011. Disponível em: http://www.planejamento.rj.gov.br/ . Acesso em: 09/01/2008.

RITTO,  Antonio  Carlos.  Organizações  Caórdicas:  Modelagem  de  Organizações 
Inovadoras. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2005.

RODRIGUES,  Rui  Martinho.  Pesquisa  Acadêmica:  Como  facilitar  o  processo  de 
preparação de suas etapas. São Paulo: Atlas, 2007

SANCHES.  Osvaldo  Maldonado.  O  Papel  do  Poder  Legislativo  na  Formulação  de 
Políticas Públicas e no Processo Orçamentário. Brasília: 2002

SANTOS,  Luiz  Alberto  dos  e  CARDOSO,  Regina  Luna  dos  Santos.  Avaliação  de 
Desempenho da Ação Governamental  no  Brasil:  problemas  e  perspectivas. Artigo 
apresentado no XV Concurso de ensayos del CLAD. Caracas, 2001.

SILVA, Daniel José.  O Paradigma Transdisciplinar: Uma Perspectiva Metodológica 
para a Pesquisa Ambiental. Artigo apresentado no Workshop sobre Interdisciplinaridade. 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, 2 e 3 de dezembro de 
1999.

SILVA,  Pedro  Luiz  Barros  e  MELO,  Marcus  André  Barreto.  O  Processo  de 
Implementação de Políticas Públicas no Brasil: Características e Determinantes da 
Avaliação  de  Programas  e  Projetos.  Artigo  apresentado  no  CLAD/2000.  República 
Dominicana, outubro de 2000.

SOUZA, Celina.  Estado da Arte da Pesquisa em Políticas Públicas. In: HOCHMAN, 
Gilberto et al.. Políticas Públicas no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2007.

TAYLOR,  Frederick  Winslow.  Princípios  de  Administração  Científica.  Tradução  de 
Arlindo Vieira Ramos. São Paulo: Atlas, 1948, 1ª ed. 

TENÓRIO,  Fernando  Guilherme.  Tem  Razão  a  Administração?  Ensaios  da  Teoria 
Organizacional. 2ª ed. Ijuí: Unijuí, 2004.  

TENÓRIO,  Fernando  G.  e  SARAVIA,  Enrique  J..  Escorços  Sobre  Gestão  Pública  e 
Gestão Social. In: MARTINS, Paulo Emílio Matos e PIERANTI, Octavio Penna. Estado e 
Gestão Pública: Visões do Brasil Contemporâneo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007, 2ª 
ed..

TROCME-FABRE,  Helene.  A  Universidade  Exposta  À  Transdisciplinaridade.  São 
Leopoldo:  IHU On line,  2005.  Disponível  em:  http://www.unisinos.br/ihu.  Acesso  em: 
21/11/2007.

ULRICH, Werner. Public Policy Analysis. In: DAELLENBACH, H. G. e FLOOD, R. L.. 
The Informed Student Guide to Management Science. London: Thomson Learning, 2002. 



79

UNICEF.  A  UNICEF  Guide  for  Monitoring  and  Evaluation.  Disponível  em: 
http:\\www.unicef.org/reseval/index.html. Acesso em 15 de março de 2008.

VEDUNG,  Evert.  Public  Policy  and  Program  Evaluation.  New  Jersey:  Transaction 
Publishers, 1997.

VERGARA,  Sylvia  Constant.  Métodos  de  Pesquisa  em  Administração.  São  Paulo: 
Atlas, 2005.

________. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. 7. ed. São Paulo: Atlas, 
2006.

________. Sobre a Intuição na Tomada de Decisão. Revista de Administração Pública 
(RAP) 27(2) p. 130-57. abr. / jun. / 1993.

VILHENA, Renata. et al..O Choque de Gestão em Minas Gerais: Políticas da gestão 
pública para o desenvolvimento. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006.

WEBER, Max. Economia e Sociedade. Volume 1. Brasília: Editora UNB, 2000, 4ª ed.



80

7 ANEXOS

7.1 Anexo 1 – Entrevista com gestores

DATA: ____/____/2008
Nome do entrevistado: __________________________________________________
Cargo: _______________________________________________________________
Função: ______________________________________________________________

1 - Segundo divulgado na mídia, o projeto é baseado na   Política Nacional de Urgência e   
Emergência do Ministério da Saúde  .  

1.1 – Esse projeto acontece somente no RJ ou existem outros estados implantando UPA´s?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

1.2 – Os objetivos, metas e resultados do projeto foram definidos pelo Ministério da Saúde, 
pela Secretaria estadual ou em conjunto? Os municípios também participaram dessa fase 
do planejamento?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

1.3 – Todas as UPA´s são construídas com recursos do SUS? E o custeio? Quais são as 
exigências do MS para liberação de recursos?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

1.4 – Como é feita a integração com o Ministério da Saúde? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2 – Planejamento: 

2.1 – Como foram definidos os indicadores? Foi seguida alguma técnica como mapa de 
produtos ou marco lógico?Existem outros indicadores?
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2.2 – Foi definido o marco zero? Quando? Qual a situação registrada?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2.3 – Existe algum trabalho da Secretaria ou de outro órgão no sentido de monitorar a 
implantação das UPA´s?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2.4 – Existe  relação  de hospitais  a  serem beneficiados  com as  UPA´s?  Existe  alguma 
correlação entre determinados hospitais e UPA´s específicas?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2.5 – Nesses hospitais existe algum tipo de informação aos pacientes da existência de UPA
´s próximos?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3 – Situação atual

3.1 – Preencher tabela com datas de inauguração:

3.2 – Existe cronograma com datas e locais das futuras instalações?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3.3 – Como são definidos os locais de instalação das UPA´s?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3.4 – Preencher tabela com quantidade de atendimentos mensais em cada UPA.

3.5 – Como são extraídas as informações quantitativas? Existe algum sistema nas UPA´s 
que fornece tais números?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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7.2 Anexo 2 – Questionário para gestores

1 - Em média, quantos profissionais da área de saúde estão alocados em cada UPA?

2 - Entre esses profissionais, qual o percentual média de cooperativados?

3 - Já existe data prevista para a substituição dos cooperativados por pessoal do Corpo de 

Bombeiros?

4 - Em relação à redução da quantidade de atendimentos nos hospitais gerais, vocês estão 

fazendo algum acompanhamento? Você tem números que possa fornecer?
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7.3 Anexo 3 – Entrevista com agentes de saúde

DATA: ____/____/2008

Local: UPA ___________________

Nome do profissional: ____________________________________________________

Especialização: _________________________________________________________

1  –  Você  é  profissional  do  quadro  do  Corpo  de  Bombeiros  ou  terceirizado?  Caso 

terceirizado, informe o nome da empresa.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2 – Você trabalha apenas nesta UPA? Qual sua escala de trabalho?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3 – Você considera a UPA como uma unidade de excelência no atendimento médico? Por 

que?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4 – Como você acha que os pacientes percebem o atendimento feito aqui na UPA?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5 – Você acha que a implantação das UPAS reduzirá as filas nos hospitais gerais? 

Sim (   ) ou Não (   )

6 – Cite pontos positivos e negativos da UPA em que trabalha.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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7.4 Anexo 4 – Entrevista com pacientes

DATA: ____/____/2008

Local: UPA ___________________

Nome do paciente: _______________________________________________________

Bairro onde mora: _______________________________________________________

1 – Qual o seu problema de saúde?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2 – É a primeira vez que vem a esta UPA? Como ficou sabendo de sua existência?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3 – Se não existisse a UPA, onde você buscaria atendimento médico?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4 – Classifique a qualidade do atendimento:

RUIM REGULAR BOM ÓTIMO

5 – Dê suas sugestões, citando pontos positivos e negativos sobre a UPA.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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