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EPÍGRAFE 

"Ao modelar um governo para ser 

exercido por homens sobre homens, a 

maior dificuldade é esta: primeiro, é 
preciso aparelhar o governo para que 

controle os governados; o passo seguinte 

é fazê-lo controlar-se a si mesmo. " 

James Madison 



RESUMO 

o presente estudo, de natureza exploratória e descritiva, objetiva verificar e analisar de 

que forma as organizações públicas ao atuar adotando o modelo em rede equacionam o 

problema do controle. Para alcançar tal objetivo foi realizado levantamento a partir do 

referencial teórico com a finalidade de identificar um perfil da administração pública 

burocrática e as mudanças trazidas com a adoção de estratégias propostas pela 

administração pública gerencial, de forma a cotejar suas premissas e propostas com o 

modelo em rede interorganizacional, no qual se pressupõe que as organizações se 

integrem e interajam com vistas à consecução de objetivos e interesses comuns e/ou 

complementares. A partir da identificação dos diferenciais do modelo em rede, a 

exemplo da flexibilidade, colaboração, complementaridade e confiança, o foco da 

análise se concentrou nas características, vantagens e desvantagens que este modelo traz 

enfocando, de modo especial, as formas e os instrumentos de controle. Enquanto no 

modelo burocrático a ênfase do controle se dá nos processos e através do sistema 

racional-legal, a atuação em rede encontra dificuldades para estabelecer mecanismos de 

controle e monitoramento, problemas esses materializados justamente pelo caráter 

autônomo das organizações participantes e a ausência de hierarquia formal entre os 

atores envolvidos. O estudo investigou o funcionamento do sistema de defesa social do 

Estado da Bahia voltado para a redução da criminal idade e violência naquele Estado. A 

partir da análise do caso observou-se que para minimizar as dificuldades do modelo em 

rede quanto ao controle e responsabilização, uma das soluções indicadas é a construção 

de objetivos e metas de forma pactuada, monitorados de forma compartilhada por um 

núcleo de gestão formado por representantes de cada uma das organizações envolvidas, 

de modo a resolver tempestivamente problemas e alinhar a busca pelos objetivos. 

Palavras-chave: administração pública, burocracia, governança, accountability, rede, 

controle. 



ABSTRACT 

The present study, an exploratory and descriptive, objective review and analyze how 

public organizations to act adopting the network model equate the problem of controI. 

To accomplish this survey was conducted from the theoretical framework in order to 

identify a profile of bureaucratic public administration and the changes brought about 

by the adoption of strategies proposed by public management in order to collate their 

premises and the proposed model interorganizational network, which is assumed to 

organizations to integrate and interact with a view to achieving common objectives and 

interests and / or complementary. From the identification of differential network modei, 

the example of the flexibiiity, collaboration, complementarity and trust, the focus of the 

analysis focused on the characteristics, advantages and disadvantages that this modei 

brings focusing, in particular, forms and instruments controI .  While the emphasis in the 

bureaucratic modei of controI occurs through the processes and rational-Iegal system, 

the network action is difficult to establish mechanisms of control and monitoring, these 

problems materialized preciseIy by the autonomous character of the participating 

organizations and the absence of formai hierarchy between the actors involved. The 

study investigated the operation of social defense of the State of Bahia aimed at 

reducing crime and vioience in that state. From the analysis of the case showed that to 

minimize the difficulties of the network model and the control and accountability, is one 

of the solutions in the construction of goals and objectives as agreed, monitored from a 

shared management of a core formed by representatives of each of the organizations 

involved, in order to resolve problems promptly and align the search for goals. 

Keywords: public administration, bureaucracy, governance, accountability, network 

controI. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este capítulo tem por finalidade apresentar e contextualizar o problema a ser 

investigado, demonstrar quais os objetivos do estudo, além de estabelecer um recorte ou 

delimitação indicando sua importância e relevância para o campo da Administração 

Pública, bem como para a comunidade científica e a sociedade. 

1.1. Contextualização do problema investigado 

Segundo Megginson et ai (1998) administração pode ser entendida como trabalho com 

recursos humanos, financeiros e materiais para atingir objetivos organizacionais através 

do desempenho das funções de planejar, organizar, liderar e controlar. 

Ainda de acordo com o autor acima citado, a administração tem um conceito de 

universalidade, pois devem ser desempenhadas por administradores em todos os tipos 

de organização, sejam elas comerciais, industriais, governamentais, educacionais, 

sociais, religiosas, dentre outras. 

Com relação especificamente à administração pública, Bresser-Pereira e Spink (2006) 

afirmam que há três formas de administrar o Estado: a administração patrimonialista, a 

administração públ ica burocrática e a administração pública gerencial ,  a qual alguns 

autores chamam de pós-burocracia. 

Versando sobre as formas de administrar o Estado, Costin (2010) analisa que a 

administração patrimonialista era o modelo de administração própria das monarquias 

absolutas, em que o patrimônio do rei se confundia com o patrimônio público, numa 

clara confusão de público e privado. Com a evolução do capitalismo essa forma de 

administração se torna obsoleta e insustentável ,  havendo a necessidade de se buscar 

uma separação entre o espaço público e o privado. 
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Costin (2010) afirma que diante do  contexto acima citado surge a administração 

burocrática, associada ao tipo ideal de dominação racional-legal de Max Weber, que 

busca estabelecer o comportamento esperado pelo servidor ou administrador público na 

forma de regulamentos excessivos, enfatizando a impessoalidade, seja na forma de 

acesso ao serviço público, seja na progressão na carreira, além de tornar o conhecimento 

das regras um recurso de poder. 

o mundo contemporâneo, a partir do advento da globalização e da expansão do modelo 

democrático, passou a exigir mudanças de postura e de forma de atuação dos entes 

públicos, ensejando a descoberta e implementação de novos modelos e práticas 

políticas, administrativas e operacionais. 

De acordo com Bresser-Pereira e Spink (2006) as mudanças exigidas emanam da: 

[ . . . ] necessidade de aumentar a eficiência do Estado é uma imposição do processo de 

globalização, que acirrou a competição entre os países. Em consequência, a 

administração pública burocrática tornou-se obsoleta e as burocracias públicas estão 

sendo levadas cada vez mais a adotar abordagem gerencial, baseadas na 

descentralização, no controle de resultados e não no controle dos procedimentos, na 

competição e no controle social direto. 

Goldsmith e Eggers (2006) entendem que o modelo tradicional e hierárquico de 

governo simplesmente não atende as demandas desses tempos complexos e em rápida 

transformação. Culturas e modelos operacionais introvertidos são inadequados para 

abordar os problemas que, muitas vezes, transcendem os limites organizacionais. 

Os preceitos da burocracia weberiana, baseados na racionalidade instrumental, política 

de comando e controle, impessoalidade, padronização de comportamento e formalismo, 

não mais se coadunam com as rápidas mudanças e demandas exigidas pela sociedade, 

que se volta, cada vez mais, para a adoção de novos conceitos de governança e 

accountability no que tange às práticas e políticas públicas. 
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De acordo com Peters e Pierre (2010) accountability, ou prestação de contas, ao 

legislativo, aos contribuintes e aos grupos de interesse, é um dos principais objetivos de 

avaliação desempenho do setor público. 

A administração pública moderna para cumprir sua missão deve basear-se em 

ferramentas inteligentes que sejam voltadas para a eficiência, eficácia e efetividade, 

objetivando, segundo Matias-Pereira (2010), a criação do chamado "valor público", 

engajamento físico, coordenação de atores públicos e privados, inclusão social e 

compartilhamento de responsabilidades. 

o modelo burocrático, largamente adotado pela administração pública, pode Vlf a 

apresentar disfunções a exemplo das regras demasiadas, controles excessivos, excesso 

de formalismo, baixo nível de delegação, tramitação demasiada de documentos, fazendo 

com que, em muitos casos, o processo se torne mais importante que o produto ou 

resultado, sem a preocupação com seus custos econômicos e/ou sociais, que se traduzem 

na essência do conceito de eficiência. 

Na atualidade o Estado é impulsionado a ser um sujeito ativo de mudanças, e não um 

simples observador, que deixa para atuar somente após assistir aos acontecimentos de 

modo que, com isso, consiga minimizar os efeitos negativos da assimetria de 

informações. Mas como compatibilizar a estabilidade advinda do modo burocrático, 

com esse processo contínuo? 

Através da leitura dos estudos de Augustinis (20 1 1) pode-se ter a percepção de que, ao 

contrário das organizações criminosas, os pressupostos que norteiam a gestão nas 

organizações públicas, em sua maioria, ainda se fundamentam numa visão estática de 

organização. Rígidas estruturas hierárquicas dificultam um pensamento "em rede", 

dinâmico, capaz de se adaptar e readaptar a cada novo desafio. Esse descasamento de 

métodos de atuação entre organizações criminosas e organizações que têm o dever de 

reprimir práticas criminosas torna difícil a ação do Estado na prevenção e repressão à 

criminalidade. 

Cruz et ai (2008) apontam que a necessidade de interação do Estado com a sociedade 

fez-se necessária a partir do momento em que se percebeu que o governo, a sociedade e 
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as organizações, com ou sem fins lucrativos, não possuíam condições individuais de 

alcançar bons níveis de satisfação dos interesses gerais, emergindo como alternativa a 

interação entre esses indivíduos. 

Analisando o acima citado, pode-se inferir que no contexto atual em que vive a 

sociedade, mais do que a estabilidade produzida pelo modelo burocrático tradicional, 

busca-se flexibilidade, especialmente através da integração, cooperação e colaboração 

de diversos atores, para que objetivos sejam alcançados com maior grau de eficiência. 

Ainda tratando da necessidade de novos modelos de gestão, Jany e Robinson (2012) 

afirmam que a falta de integração, tanto horizontal quanto vertical, tenderá à 

fragmentação, inconsistência e respostas caóticas ás crises. Deve haver uma parceria 

ativa e contínua, bem como um ambiente de confiança, interação e cooperação. 

Soares e Guandini (2007) apontam que reconhecendo-se sempre a natureza 

multidimensional da violência, haverá a exigência da criação de políticas também 

multidimensionais ou inter-setoriais e, por conseqüência, um novo sujeito da gestão 

pública, capaz de operar a integração das políticas públicas, aptos a reverter ou, pelo 

menos, reduzir a violência no Brasil contemporâneo. 

Parafraseando Fleury e Ouverney (2007) o deslocamento do foco dos aspectos formais 

para os gerenciais, através de um processo interativo entre as diversas esferas de 

governo envolvidas, bem como destas com outros atores não-governamentais, adquiriu, 

a partir de década de 1990, uma nova dimensão, donde a necessidade de estudos 

visando ao desenvolvimento de novos conceitos, estratégias e instrumentos capazes de 

aumentar a eficiência e eficácia da ação do Estado. 

Neste contexto surgem as redes interorganizacionais como formas ou mecanismos de 

inter-relação ou interação cooperativa entre diversos atores e/ou organizações, 

governamentais e não-governamentais, buscando a solução de problemas complexos, 

através de novos modelos que possibilitem um melhor compartilhamento de 

informações, conhecimentos e tarefas, de modo flexível e com melhor fluidez, através 

do uso de ferramentas tecnológicas e tecnologia da informação, que permitam que essas 
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interações sejam realizadas de forma descentralizada, com menores custos de transação 

e mais efetividade . 

A util ização das redes não é novidade no âmbito do setor privado, cuja matriz de 

atuação é baseada, dentre outros, na análise dos custos de produção, indicadores de 

resultados e padrões de eficiência. Esse fator não ocorre apenas com o objetivo de 

maximização dos lucros, mas por questões de sobrevivência. 

Corroborando com o acima exposto Goldsmith e Eggers (2006) afirmam que o tema não 

é novidade na teoria das organizações aplicadas ao setor privado. A interação 

cooperativa entre diversos tipos de organização é uma condição para o desenvolvimento 

de determinados campos, que se amparam em conhecimentos naturalmente dispersos. 

As redes promovem a experimentação ao possibilitar o compartilhamento de 

experiências e encorajar o aprendizado. 

o desafio que se apresenta é tornar possível a utilização das redes nas organizações 

públicas, tendo em vista que estas adotam predominantemente o modelo burocrático 

tradicional, com matriz baseada no sistema top-down (hierarquia vertical), enquanto a 

filosofia das redes opera de modo horizontal, bem como desmistificar a ideia de que 

somente a padronização de condutas e a realização de tarefas preordenadas, rotineiras e 

repetitivas é capaz de cumprir a missão da realização do interesse público. 

Segundo Agranoff e Mcguire (2001)  as redes não estão fundamentadas no paradigma da 

autoridade legal, constituindo estruturas de interdependência, envolvendo múltiplas 

organizações ou suas partes, prevalecendo a confiança, propósito comum, dependência 

mútua, disponibilidade de recursos, atores de catálise e habilidade gerencial. A 

confiança leva a motivação, competência, o colegiado e a coesão no trabalho em rede, 

aliada a compreensão de como e quanto, cada organização se esforça no sucesso global, 

balanceando forças sociais e interesses. 

Vilkano e Keil (2003) chamam atenção de que o estudo das alianças ou relacionamentos 

organizacionais deve também levar em consideração, além das características 

relacionadas a sua estrutura, quatro aspectos ou dimensões: as motivações ou interesses 

que ensejaram sua formação; os instrumentos ou mecanismos de controle; os processos 
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dinâmicos que envolvem sua formação, operacionalização e finalização; e o 

desempenho. 

Pacheco (2010) leciona que mais recentemente as tendências apontam para o Estado 

rede - quando o Estado trabalha ,em parceria (coordenação intragovernamental) e com 

ampla gama de atores não estatais, e desempenha a liderança estratégica dessa rede, em 

busca da maximização do valor públ ico. 

Goldsmith e Eggers (2006) afirmam que a governança em rede representa a 

convergência de quatro fontes de influência, que estão alterando a forma do setor 

público atuar no mundo : governo como terceira parte; governo coordenado; revolução 

digital ; e demanda do consumidor. 

o governo como terceira parte, por exemplo, indica a tendência moderna de utilização 

de empresas privadas ou organizações não-governamentais na prestação dos serviços 

públicos, j untamente com o Estado, integrados numa rede, de modo a dinamizar e 

flexibilizar a atuação na realização das demandas da sociedade. 

Cruz et aI (2008) entendem que o Estado quando deixa de realizar operações puramente 

burocráticas em busca de modelos de gestão baseados na cooperação entre organizações 

públicas, privadas e não-governamentais, ressalta a importância e a relevância das redes 

como fonte de parcerias em prol da qualidade de vida. 

A revolução digital, através dos avanços tecnológicos, permite que múltiplas 

organizações estejam conectadas para, em tempo real , atuar em regime de colaboração, 

coordenando e controlando suas atividades com foco em objetivos comuns, prestando 

serviços customizados ao consumidor final, em se tratando de prestações de serviços 

públicos, o cidadão. 

Especificamente na área de segurança pública apesar do esforço envidado pelo poder 

público para conter a violência e a criminalidade, através dos constantes investimentos 

no fortalecimento e aparelhamento das instituições policiais, o que pode ser 

exemplificado, através da tabela abaixo, extraída dos relatórios do Governo do Estado 
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da  Bahia, durante os  anos de  2007 a 201 1 ,  os  resultados nem sempre se  coadunam com 

as expectativas desejadas. 

Tabela 1 

EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL DO ESTADO DA BAHIA X ORÇAMENTO DA 
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

2007 - 2011 
R$mil 

2007 2008 2009 2010 2011  

Orçamento Total do Estado 17.275.257 19.030.710 22.480. 184 23.275.223 26.249.639 

Orçamento da SSP 1.549. 103 1.661.487 1.828.605 2.019.400 2.447.444 
Fonte: Governo do Estado da Bahia - RelatÓrIO de Governo 2007-2010 e RelatÓrIO de Governo 2011 

Para exemplificar a afirmativa acima pode ser verificado que apesar de incrementos 

significativos nas dotações orçamentárias destinadas à Secretaria da Segurança Pública, 

da ordem de 58%, no período 2007-20 1 1 ,  o gráfico abaixo demonstra a trajetória 

crescente dos índices de crimes violentos letais intencionais - CVLI, principal indicador 

de violência e criminalidade estabelecido pela ONU, e que apresenta um reflexo direto 

na sensação de segurança da população. 

Gráfico 1 

Fonte: SSP/BA 

Dinâmica da Taxa de Homicídios Dolosos Por Grupo de 100 Mil Habitantes 
Estado da Bahia 
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Um fator que possivelmente contribui para que o desempenho esteja aquém do esperado 

é a falta da cultura da interação, integração e colaboração entre os órgãos de segurança 

pública que, em muitos momentos, tornam-se excelências isoladas que geram 

conhecimento estéril, pois este se encerra em seu próprio contexto ou é utilizado 

tardiamente porque percorreu longos caminhos na estrada da disfunção burocrática 

perdendo, com isso, muito tempo para que fosse definida a sua destinação e aplicação 

eficiente. 

Quanto à necessidade de estratégias coerentes de integração entre as instituições que 

atuam em segurança pública, Jany e Robinson (2012) ilustram a questão indicando que 

basta imaginar milhões de pedidos de informação e chamados de emergência após uma 

catástrofe ou atentado terrorista. 

Seguramente, com base na suposição do parágrafo anterior, os autores apontam que a 

falta de estratégia de comunicação coerente, incluindo parcerias público-privadas, 

cooperação e interação federal , estadual e municipal, poderia incapacitar um sistema de 

segurança pública já vulnerável e ter impactos de segunda e terceira ordens sobre a 

economia e a qualidade de vida. 

Fellman e Wright (2008) acreditam que o novo poder de atores autônomos não-estatais 

e as diversas vulnerabilidades persistentes em sistemas complexos, auto-organizativos, 

os desafios da segurança nacional no século XXI, tomam, de fato, um caráter 

inteiramente diferente e requerem ferramentas, técnicas, recursos, modelos e 

conhecimento que são fundamentalmente diferentes dos seus predecessores do século 

XX. 

Historicamente, as instituições de segurança pública não estão habituadas a operar em 

conjunto para prover uma segurança contínua aos cidadãos apesar de ser evidente o 

caráter complementar entre elas, conforme expressa a Constituição Federal de 1988 em 

seu art. 144. 

Corroborando com o acima exposto, em passado recente, Soares (2006), ex-Secretário 

Nacional de Segurança Publica, sempre apontou em seus pronunciamentos que as 

polícias Militares e Civis não cooperam entre si, não tinham bases de dados comuns, 
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não eram geridas de forma integrada. Os cursos de formação eram distintos, os valores 

divergiam, as auto-imagens das instituições se formavam na experiência cotidiana da 

rivalidade, suas respectivas identidades eram consideradas, intrinsecamente, 

antagônicas. 

Apesar do dispositivo constitucional apresentar de forma expressa o caráter 

complementar e integral de que deve se revestir a segurança pública, atribuindo a todos 

o dever de promovê-la, inegavelmente não deve ser esquecido que, em particular, as 

próprias instituições orgânicas integrantes do sistema formal da segurança pública, ou 

seja, polícias federais - polícia federal, polícia rodoviária federal e polícia ferroviária 

federal , polícias estaduais - polícia civil e polícia militar, e os corpos de bombeiros 

militares foram criadas de forma isolada, cada uma delas traduzindo um momento 

histórico e um contexto social próprio. 

No contexto atual, porém, há a necessidade de se desenvolver canais de comunicação e 

protocolos de relacionamento que garantam o fluxo e o compartilhamento de 

informações, concretizando a integração dos serviços e operações dessas instituições. 

Vale salientar que a violência, o crime e as organizações criminosas não têm burocracia, 

são ágeis e flexíveis, necessitando para seu enfrentamento de soluções simples e 

práticas por parte do poder público, a exemplo do estímulo à integração entre os 

diversos órgãos da segurança pública através de networks ou redes interorganizacionais, 

de modo a imprimir melhor dinâmica, permitindo rapidez e eficiência na resposta a tais 

fenômenos. 

Segundo Soares (2006), com raras exceções, em regra as polícias brasileiras são 

reativas, inerciais, avessas a avaliação e a controle externo, além de refratárias à gestão 

racional, porque não dispõem de mecanismos institucionais que a tornem possível. 

Some-se a tudo isso a cultura das corporações, tantas vezes avessa aos direitos 

humanos. 

O Estado na constante busca pela garantia da efetividade de suas ações, em especial na 

área de segurança pública, não pode deixar de envidar esforços no sentido de integrar, 

coordenar e controlar a aplicar dos recursos disponíveis, sejam eles materiais, humanos 
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e/ou econômicos, de  modo eficiente e eficaz realizando intervenções seguras e que 

mantenham estrita observância e respeito aos direitos humanos. 

As instituições de Segurança Pública precisam ser habilitadas a conduzir operações 

complexas em rede integrada, formando uma cadeia de valor capaz de compartilhar 

informações e atuar num ambiente de colaboração, interoperabilidade e gestão 

compartilhada (BRASIL, 2010). 

Transformar instituições tradicionais em rede integrada requer a co-evolução da 

doutrina, organização, treinamento e educação, logística e abordagens maduras para 

comando e controle. Isso demanda uma quantidade considerável de tempo e esforço. 

o Estado do Rio de Janeiro, segundo o Secretário da Segurança Pública José Mariano 

Beltrame (BELTRAME, 2009), entendeu e vem adotando a concepção de uma polícia 

que atua efetivamente de forma integrada com diversos organismos nas esferas 

municipal, estadual e federal, e já tem experimentado, com isso, resultados expressivos 

no combate ao crime organizado em todo o estado. 

Outro exemplo no sentido de promover o efetivo combate à criminalidade e resgate da 

cidadania, através da colaboração e integração de diversas organizações, públicas e 

privadas, tem sido adotado pelo Governo do Estado da Bahia, através das ações do 

Programa Pacto Pela Vida, que pressupõe operações de ocupação de território, oferta de 

serviços básicos à sociedade local, a exemplo de atendimento médico, ampliação da 

rede escolar, obras de infraestrutura, e qualificação e requalificação profissional, numa 

política de transversalidade das ações, ou seja, a atuação de diversas organizações, em 

rede, de modo que as intervenções, apesar de focar a área de segurança pública, não se 

restrinjam a esta, conferindo à população novas oportunidades, inovando, assim, a 

antiga cultura da ocupação territorial pura e simples através de forças policiais. 

Provan e Kenis (2007) concebem as redes como importantes formas ou modelos de 

alcançar a solução para problemas complexos, através da integração de diversas 

organizações ou atores, questões estas que não poderiam ser resolvidas individualmente. 

Os arranjos em rede podem ser utilizados para resolver qualquer tipo de problema, seja 
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a falta de moradia, o combate ao crime, os cuidados com a saúde pública, serviços 

essenciais às populações vulneráveis, respostas a catástrofes naturais, dentre outros. 

Bortolaso et aI (2010) ao consolidar um modelo para análise da gestão de redes, 

identificam a existência de seis características para uma gestão de excelência: estratégia, 

estrutura, processos, coordenação, l iderança e relacionamento - interno e externo. 

A despeito das aparentes vantagens competitivas e comparativas que as redes 

interorganizacionais apresentam, é necessário levar em consideração as indicações de 

Goldsmith e Eggers (2006) no sentido de que, apesar das evidentes e significativas 

vantagens da adoção do modelo de governo em rede, ele traz consigo um amplo 

conjunto de desafios. 

Goldsmith e Eggers (2006) afirmam que uma rede bem sucedida exige atenção com as 

questões relacionadas a habilidades da gestão em gerar valor, compatibilização de 

ferramentas tecnológicas, minimização da assimetria de informações, além daquelas 

peculiaridades vinculadas à cultura organizacional, a exemplo da adoção de 

comportamentos oportunistas. 

No mesmo sentido os estudos de Wegner e Padula (2012) indicam que a despeito dos 

resultados expressivos e atraentes que o modelo de rede interorganizacional apresenta, é 

indispensável a análise dos casos de fracasso, de modo que o fenômeno possa ser 

compreendido completo, ponderando suas facilidades e benefícios, com seus possíveis 

vícios e dificuldades. 

Sobral e Peci (2008) apontam que ao adotar o modelo de rede interorganizacional o 

Estado ganha flexibilidade e busca um maior grau de eficiência nas suas intervenções, 

numa tentativa de deixar para trás as antigas práticas cartesianas e calcadas em ações 

pontuais e pouco utilitaristas, que cultuam o processo e negligenciam o alcance dos 

resultados. Porém, não basta apenas planejar, organizar e liderar as ações dos atores 

envolvidos no processo, o controle também é uma função presente e necessária e que, 

no modelo em rede, requer atenção especial, sobretudo pelo caráter autônomo das partes 

envolvidas. 
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Ring e Van de Ven (1994) entendem que é necessário o controle, através do 

monitoramento das ações de forma constante para que sejam avaliados não apenas os 

resultados obtidos pela rede, mas de modo que possa ocorrer a verificação da 

concretização ou não dos compromissos assumidos por cada uma das partes na fase de 

desenvolvimento do relacionamento institucional, de modo a garantir a estabilidade e 

durabilidade da própria rede. 

Corroborando com o acima exposto, Fleury e Ouverney (2007) concordam que a 

questão ganha um viés relevante porque os padrões burocráticos de controle, 

comumente util izados e difundidos na Administração Pública, não encontram 

aplicabilidade ou não podem ser utilizados no modelo em rede, seja porque o contexto e 

as variáveis são bastante complexas, e/ou porque os atores envolvidos tem origens e 

naturezas diversas, na sua maioria são autônomos e independentes, não havendo com 

isso, necessariamente, uma relação direta de comando e controle hierárquico como se dá 

no modelo racional-legal, base da função burocrática tradicional . 

Cruz et aI (2008) ponderam que ao se tratar da vertente do governo coordenado, 

conceito defendido por Goldsmith e Eggers (2006), que representa uma consequência da 

desconcentração, através da prestação de serviços por múltiplas organizações, devem 

ser criados mecanismos coordenação e controle para que o foco seja direcionado aos 

resultados desejados, além de permitir que haja um canal eficiente de comunicação 

evitando falas e/ou retrabalho. 

Fleury e Ouverney (2007) indicam que nos espaços interorganizacionais caracterizados 

por relações de independência em rede, a concepção de controle adquire uma nova 

dimensão, uma vez que não existem aí atores capazes de estabelecer mecanismos de 

responsabilização e accountability, sendo os demais membros dotados de autonomia. O 

emprego do padrão burocrático de controle, além de apresentar sérios obstáculos, 

acarreta menor grau de flexibilidade da rede. 

Os estudos de Bortolaso et aI (2010) indicam o surgimento de algumas perguntas 

relevantes quanto a adoção do modelo de redes, cujas respostas, certamente, perpassam 

a função controle - monitoramento, avaliação e correção de desvios, notadamente as 

seguintes: a rede formada está conduzindo o grupo aos objetivos que foram traçados? E 
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possível a obtenção de ganhos e vantagens? A gestão está preparada para l idar com o 

possível crescimento da rede? Que aspectos estão sendo gerenciados pela rede? 

Especificamente com relação à função controle nas redes interorganizacionais, que 

constitui foco do presente estudo, Provan e Kenis (2007) apontam que existe uma 

relutância entre muitos estudiosos do modelo em discutir e estabelecer mecanismos 

formais de controle, em virtude da pronta associação que é feita entre controle e 

burocracia - nos moldes do modelo tradicional, logo, sendo as redes, arranjos ou 

acordos de colaboração, cooperação, integração e confiança, advindos da necessidade 

contemporânea de quebra do paradigma burocrático de autoridade racional-legal, tais 

mecanismos, assim como também entendem Fleury e Ouverney (2007), poderiam soar 

inadequados e/ou comprometer o seu funcionamento. 

Como forma de tentar mInImIZar a questão acima apontada, Sobral e Peci (2008) 

afirmam que nas redes interorganizacionais deve ficar bem claro que o controle está 

voltado para duas missões essenciais: o monitoramento das atividades - comparando o 

desempenho real com o planejado, e a correção de qualquer desvio significativo, caso se 

conclua que as atividades estão sendo executadas de tal forma que interfiram ou 

comprometam o alcance dos objetivos conjuntamente estabelecidos, relegando a 

segundo plano o controle como mecanismo de vigilância e correição, num evidente 

esforço de demonstrar que o interesse está focado no objetivo estratégico e não no 

processo que conduz ao objetivo. 

Ante o exposto emerge o problema que este trabalho pretende investigar: ao atuar em 

rede, como as organizações públicas equacionam o problema de controle? 

1.2. Objetivos, delimitação e relevância do estudo 

o objetivo final deste trabalho é verificar como as organizações públicas, ao atuar no 

modelo de rede interorganizacional, equacionam o problema de controle. 

Na busca pela consecução do acima exposto, foi indispensável alcançar alguns objetivos 

intermediários, dentre os quais apresentar e definir o modelo burocrático, identificando 
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suas características, funções e as disfunções, contextualizando, também, a forma pela 

qual o controle é exercido. 

Dando continuidade ao trabalho, sempre como mira no objetivo final, tornou-se 

necessário conceituar e contextualizar as redes através da demonstração de suas 

características, identificando as motivações que determinam sua formação pelas 

organizações privadas e pelo próprio Estado, bem como, de modo especial, avaliando o 

modo com que a função controle é exercida neste modelo. 

A delimitação do estudo é necessária devido à complexidade e abrangência do tema. O 

presente estudo abordou sob a luz da teoria das organizações, as questões relativas à 

formação das redes e a adoção de seus mecanismos de controle, conferindo enfoque 

especial, aqueles utilizados para o controle das redes interorganizacionais ou 

muItiorganizacionais no contexto da administração pública. 

Tendo em vista a quantidade limitada de estudos e pesquisas quanto ao objeto do 

presente estudo, como parte deste trabalho acadêmico, focado na avaliação do modelo 

de redes interorganizacionais e nos seus mecanismos e/ou instrumentos de controle, 

além do referencial teórico e da pesquisa documental, foi utilizado um estudo de caso 

exploratório envolvendo o Sistema de Defesa Social do Estado da Bahia - cujo 

principal instrumento de atuação é um programa de política pública denominado 

Programa Pacto Pela Vida - PPV (BAHIA, 201 1a), que envolve a atuação do poder 

público no modelo em rede interorganizacional . 

O caso envolvendo o Sistema de Defesa Social da Bahia foi selecionado tanto pelo fator 

logístico, tendo em vista a relativa facilidade de acesso aos dados por parte do 

pesquisador, quanto pela sua aparente adequação às questões propostas pelo presente 

estudo, ou seja, atuação do estado através de relacionamentos interorganizacionais e 

seus mecanismos de controle. 

Quanto ao pesquisador seu trabalho foi facilitado por conta do mesmo atuar em um 

órgão estadual da estrutura da Secretaria da Segurança Pública, denominado 

Superintendência de Gestão Integrada da Ação Policial - SIAP, que tem como missão 

institucional prestar assessoramento ao Secretário titular da pasta, além de realizar a 
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integração dos órgãos envolvidos direta e indiretamente com a temática segurança 

pública, sejam eles do âmbito municipal, estadual ou federal . 

Como mencionado anteriormente, devido ao vínculo funcional do pesquisador seu 

trabalho foi facilitado no que tange ao acesso às informações, porém foi motivo também 

de maior atenção e cuidado com a técnica de pesquisa para que a neutralidade exigida 

pelo método científico fosse mantida. Para tanto o estudo se valeu do estabelecimento 

de questões orientadoras, de constantes idas e vindas aos protocolos e conhecimentos 

técnicos, conferidos pelo referencial teórico e bibliográfico, e do apoio incessante e 

acurado do Professor-Orientador, que ao verificar mera tendência à parcialidade 

balizava e reconduzia o estudo para o caminho científico. 

No aspecto voltado às questões que norteiam o estudo, ou seja, formação das redes 

interorganizacionais pelo poder público e a adoção de mecanismos de controle, o estudo 

do Sistema de Defesa Social da Bahia se mostrou aparentemente um ambiente propício 

à análise e ao cotejamento entre as disposições teóricas e a realidade prática, de modo 

que possa haver a validação ou refutação dos conceitos teóricos, construindo assim o 

edifício do conhecimento científico. 

Ao atuar utilizando o modelo em rede interorganizacional e, com isso, também lançar 

mão de mecanismos e instrumentos de controle iterativos, em virtude da autonomia das 

organizações envolvidas, o Sistema de Defesa Social do Governo do Estado da Bahia 

traça uma linha de gestão que não se adéqua aos conceitos de controle baseados no 

modelo racional-legal, que até então foi largamente utilizado na administração 

tradicional. 

o estudo de caso utilizou um roteiro de análise semi-estruturado, disposto no Apêndice 

A, pautado nas duas vertentes principais: motivações para formação e util ização das 

redes e mecanismos de controle, construído com base em apontamentos e 

questionamentos verificados durante as pesquisas bibliográficas e documentais, aliados 

a outras observações e perguntas advindas da percepção do pesquisador. 

Para avaliar a relevância do estudo, cabe inicialmente destacar que o conceito clássico 

de Estado, em especial aquele conferido por Weber (1998), dá conta de que o mesmo 



foi concebido com a finalidade de viabilizar a satisfação das necessidades humanas, 

buscando harmonizar direitos e demandas individuais com aqueles anseios coletivos, 

em especial a busca pela segurança, saúde, educação, desenvolvimento e liberdade. 

Observando a realidade fática, tanto do dia-a-dia dos Estados brasileiros quanto das 

ocorrências registradas pelo mundo, pode ser constatado que o desenvolvimento 

tecnológico e a facilidade de movimentação das pessoas e bens faz com que haja um 

ambiente propício à troca de informações e experiências entre os mais diversos 

segmentos, inclusive, daquela parcela de indivíduos que tem interesses em desenvolver 

negócios escusos, transferindo-se de locais "menos propícios" para aqueles onde existe 

maior fragilidade e/ou facilidade. 

Para ilustrar a afirmativa aCIma, pode ser citada como exemplo, a preocupação do 

governo brasileiro, materializada em audiência para discutir atuação de redes terroristas 

no Brasil, conforme fragmento de texto a seguir, extraído do site oficial da Câmara dos 

Deputados: 

"As comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional; e de Segurança 

Pública e Combate ao Crime Organizado realizam hoje (15/05/2011) 

audiência pública reservada sobre a suposta atuação de redes terroristas em 

território brasileiro. Foram convidados o diretor-geral da Agência Brasileira 

de Inteligência (ABIN), Wilson Roberto Trezza, e o diretor de Inteligência 

Policial da Receita Federal, Marcos David Sal em. 

A reunião foi proposta pelo deputado Alfredo Sirkis (PV-RJ), com base em 

denúncia divulgada pela revista Veja. A revista teria tido acesso a relatórios 

da Polícia Federal segundo os quais "20 militantes da AI Qaeda, do 

Hezbollah, do Hamas e outros dois grupos usam ou usaram o Brasil como 

esconderijo, centro de logística, fonte de captação de dinheiro e planejamento 

de atentados". 

Apesar dos esforços envidados através da introdução de novos conceitos de 

administração pública, sobremaneira a partir da década de 90, por meio da 

administração gerencial ou moderna administração pública, ainda hoje no serviço 

público, em muitas oportunidades, pode ser verificada a parte negativa ou mazela do 

modelo burocrático tradicional - ineficiência, retrabalho, morosidade, concentração de 



28 

poder, o que impede que as reações ou adaptações às novas realidades sejam 

concretizadas oportunamente, demonstrando que o modelo pós-burocrático defendido, 

dentre outros, por Peter Drucker, ou a chamada "burocracia flexível", ainda estão longe 

de se tornar realidade. 

Keast (2004) afirma que apesar da util ização de modelos ou métodos inovadores para 

lidar com os problemas complexos da atualidade, em especial na área social, a exemplo 

das redes, implementadas como forma oferecer uma resposta inovadora frente a 

incapacidade dos arranjos hierárquicos característicos da burocracia tradicional em 

oferecer soluções adequadas, existe uma expectativa de que os resultados e processos 

ainda estejam sendo baseados em métodos de trabalho tradicionais, sendo necessário 

que os atores envolvidos passem a compreender os novos conceitos e possam 

implementar adequadamente as soluções de modo a maximizar os benefícios destes 

mecanismos únicos. 

Citando mais uma vez Soares (2006), no campo da segurança pública, os órgãos que 

compõem o sistema, tanto na esfera federal quanto estadual, normalmente caminham 

separadamente, sem a preocupação de criar uma teia ou rede de relações institucionais 

que busque minimizar a redundância das tarefas e missões canalizando esforços num 

sentido comum, deixando de lado a "síndrome do casulo", ou seja, aquele fenômeno 

que a administração pública denomina de insulamento burocrático, em que cada um 

ocupa-se e preocupa-se apenas com o crescimento isolado, como se sua missão não 

fosse cuidar do todo. 

A utilização de novos modelos de atuação, a exemplo das redes, possibilitará a quebra 

do paradigma racional-legal, conduzindo à flexibilização do formalismo e à quebra do 

insulamento burocrático existentes, possibilitando que haja  cooperação e colaboração de 

diversas organizações, públicas e privadas, na solução dos problemas complexos que 

envolvem a segurança pública, especialmente a redução da criminal idade, numa 

demonstração de que os trabalhos desenvolvidos são complementares e cada ator tem 

um papel relevante para o alcance dos resultados estratégicos planejados. 

A adoção de novos modelos de atuação, a exemplo das redes interorganizacionais ou 

multiorganizacionais, além dos efeitos positivos materializados pela flexibilidade, 
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ganhos de eficiência, redução de custos de transação, compartilhamento de 

responsabilidades e riscos, conduz também as organizações públicas a questões que 

precisam ser dirimidas ou bem gerenciadas, de modo que minimizem os riscos de um 

eventual insucesso como apontam Goldsmith e Eggers (2006), dentre elas o problema 

do controle. 

Para que sejam apresentadas propostas e sugestões que caminhem no sentido de dirimir 

ou menos minimizar a questão, é necessário que sejam realizados estudos que permitam 

a análise, avaliação e escolha de modelos de atuação, monitoramento e avaliação 

capazes de auxiliar os gestores nesta importante e indispensável função. 
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1.3. Definição de termos: 

Tendo em vista a especialidade do tema, faz-se necessário a conceituação, ainda que em 

breves linhas, de alguns termos e/ou constructos: 

a) administração pública: é a estrutura do poder executivo que tem por finalidade a 

execução das tarefas relacionadas à consecução do interesse público e 

atendimento das demandas da sociedade. 

b) cifras negras: é a denominação atribuída à diferença entre os fatos criminosos 

que ocorrem e aqueles que efetivamente chegam ao conhecimento das 

autoridades. 

c) CVLI - crimes violentos letais intencionais: é a denominação atribuída aos 

crimes que apresentam como resultado naturalístico a subtração da vida, a 

exemplo do homicídio e latrocínio, que se constituem modalidades criminosas 

utilizadas em âmbito internacional para apuração do índice de criminal idade em 

virtude do seu baixo quantitativo de cifras negras. 

d) inteligência: é a atividade de obtenção e análise de dados e informações e de 

produção e difusão de conhecimentos, dentro e fora do território nacional, 

relativos a fatos e situações de imediata ou potencial influência sobre o processo 

decisório, a ação governamental, a salvaguarda e a segurança da sociedade e do 

Estado. 

e) inteligência de segurança pública: é o exercício permanente e sistemático de 

ações especializadas para a produção e salvaguarda de conhecimentos 

necessários para prever, prevenir e reprimir atos delituosos de qualquer natureza 

ou relativos a outros temas de interesse da Segurança Pública e da Defesa Social. 

f) liderança situacional: modelo de liderança desenvolvido por Hersey e Blanchard 

(1986), baseado na matriz: estilo do líder x maturidade dos subordinados. 



31  

g) rede interorganizacional : é a organização composta por um grupo de 

organizações autônomas, sejam elas públicas ou privadas, unidades e vinculadas 

à consecução de objetivos comuns e/ou complementares, formalmente 

relacionadas e com prazo de existência indeterminado. 

h) rede muItiorganizacional : é a atividade que tem por objetivo a cooperação, 

diferenciação e integração entre unidades organizacionais. 

i) segurança pública: é a atividade pertinente aos órgãos estatais e à comunidade 

como um todo, realizada com o fito de proteger a cidadania, prevenindo e 

controlando manifestações da criminalidade e da violência, efetivas ou 

potenciais, garantindo o exercício pleno da cidadania nos l imites da lei. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Para garantir embasamento e fundamentação do presente trabalho, este capítulo 

apresentará a base teórica, formada pelos conceitos e/ou constructos vinculados à teoria 

das organizações, administração pública, o modelo burocrático, as redes 

interorganizacionais ou multiorganizacionais e, em especial, a função controle nelas 

exercida. 

Faz-se necessário antes de adentrar ao tema principal a realização deste breve sobrevoo 

pela teoria das organizações de modo a verificar como se processa a gestão das 

organizações tradicionais, sua divisão em funções, contextualizando, em especial, o 

modelo burocrático, analisando suas funções e disfunções, conferindo ênfase na forma 

com que o controle é exercido, de modo que se possa viabilizar a realização de um 

paralelo entre os modelos. 

Feito isso, segue o estudo contextualizando o modelo de redes interorganizacionais ou 

multiorganizacionais, através da análise de suas características, funções e, mais uma 

vez, conferindo ênfase aos mecanismos de controle utilizados, destacados, sempre, por 

ser o objetivo final desse estudo. 

Cumpre destacar que o controle representa a pedra de toque deste estudo porque 

enquanto no modelo burocrático tradicional ele encontra respaldo na autoridade 

racional-legal, na hierarquização, impessoalidade e na inflexibilidade, no modelo em 

rede devido ao caráter autônomo das organizações envolvidas, bem como da própria 

filosofia do modelo, baseado na flexibilidade, interação, colaboração, e confiança, não 

há como utilizar-se dos mecanismos tradicionais. 

2.1. As organizações 

Do homem primitivo ao homem contemporâneo busca-se a satisfação de necessidades, 

sejam elas, fisiológicas, psíquicas, aquelas vinculadas à sobrevivência pura e simples, 
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disputas pela liderança ou poder, dentre outras, fazendo com que o indivíduo 

desenvolva maneiras e formas de alcançar seus anseios e minorar suas angústias. 

De acordo com Maximiano (2009) a sociedade humana é feita de organizações que 

fornecem os meios para o atendimento de necessidades de pessoas. Serviços de saúde, 

água e energia, segurança pública, controle de poluição, alimentação, diversão, 

educação em todos os níveis - praticamente tudo depende de organizações. 

Sobral e Peci (2008) afirmam que as organizações são uma realidade do mundo 

contemporâneo, e quase tudo o que acontece no mundo depende delas. Elas se fazem 

presentes na vida civilizada, uma vez que fornecem os meios para o atendimento das 

necessidades humanas. 

Em suma, a economia, a política e/ou as organizações, juntas ou isoladamente, estão 

presentes na história desde os primórdios da existência humana, ainda que, inicialmente, 

através de um conceito vago e tênue. 

No particular, as organizações, em sentido macro, entendidas como um agrupamento de 

dois ou mais indivíduos que desempenham funções com vistas a um objetivo, exercem 

papel fundamental não só com relação aos homens, mas também, quanto à concepção 

do mundo e suas transformações. 

Motta (2003) aponta que a Teoria das Organizações tem suas origens na preocupação 

com a produtividade, dominante a partir da Revolução Industrial, que conferiu uma 

mudança radical na cultura material do Ocidente, na medida em que o desenvolvimento 

das máquinas mudou completamente a relação do homem com a natureza, conduzindo à 

paulatina desintegração da sociedade estamental .  

Kwasnicka (1989) afirma que "antes da industrialização as organizações humanas eram 

fundamentalmente a família, a tribo, a igreja, o exército e o Estado. Desde o princípio o 

homem sentiu a necessidade de organizar-se . . .  " . 

Toda organização para existir necessita de um arcabouço normativo que lhe permita no 

mínimo a noção do seu papel e das tarefas que cada componente deve desenvolver para 
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que os seus objetivos sejam atingidos, fazendo nascer os modelos de administração ou 

teorias da administração, que atuam de acordo com um processo administrativo. 

Segundo Oliveira (2006) o processo administrativo é representado pelas funções da 

administração: planejamento; organização; direção e avaliação. O planejamento diz 

respeito ao estabelecimento de objetivos ou resultados esperados. A organização busca a 

identificação, análise, ordenação e agrupamento das atividades e recursos visando o 

alcance dos resultados. A direção da empresa deve orientar, coordenar, motivar e/ou 

l iderar as atividades e recursos com fito de obter os resultados. Por fim, a avaliação tem 

a missão de acompanhar, controlar e analisar os resultados apresentados, a fim de que se 

verifique seu alinhamento com os objetivos estabelecidos, bem como, caso necessário, 

se promova as ações corretivas necessárias. 

Para Lacombe (2009) a administração é um conjunto de princípios e normas que tem 

por objetivo planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar os esforços de um grupo 

de indivíduos que se associam para atingir um resultado em comum. 

Rememorando conceitos clássicos da administração Sobral e Peci (2008) apontam para 

a existência das funções de planejar, organizar, dirigir e controlar com o intuito de 

alcançar os objetivos definidos pela organização e, apesar de se constituírem em quatro 

funções relativamente autônomas e distintas se relacionam e são interdependentes, e por 

isso os gestores devem considerar os efeitos que cada uma delas apresenta sobre as 

outras. 

O controle, em especial, é responsável pelo direcionamento da organização em busca 

dos seus objetivos estratégicos. Não adianta a função planejamento estabelecer 

diretrizes e metas, a organização disponibilizar insumos, a direção canalizar e alocar 

recursos, se não existirem mecanismos eficientes e eficazes de monitoramento, 

avaliação e correção de possíveis desvios que balizem o rumo. 

Segundo Hofstede apud Silva (2009) o controle é um processo de redução de incertezas, 

atuando em todos os aspectos que possam influenciar no comportamento dos indivíduos 

nas organizações. 
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2.2. A administração pública 

o Estado é uma ficção jurídica dotada de personalidade própria com funções definidas, 

criada pelos indivíduos para atender de forma organizada suas necessidades e prover sua 

segurança, possibilitando a convivência pacífica, harmônica, impessoal e justa, 

garantindo um ambiente propício ao crescimento e desenvolvimento da nação. 

Segundo Sanctis (2009) o direito classifica como pessoa jurídica essa ficção que cria e 

personifica artificialmente uma entidade, cuja existência teria por escopo apenas 

facilitar determinadas funções. 

Para Costin (2010) a administração pública é o conjunto de órgãos, funcionários e 

procedimentos utilizados pelos três poderes que integram o Estado, para realizar suas 

funções econômicas e os papéis que a sociedade lhe atribui no momento histórico em 

consideração. 

Nas palavras de Carvalho Filho (2005) não se pode conceber o destino da função 

pública que não seja voltado aos indivíduos, com vistas a sua proteção, segurança e bem 

estar. 

Holanda (1997) aponta que a administração pública brasileira nasceu com a 

independência do país, tendo em vista que durante os 300 anos de colonização adotava

se um modelo de controle baseado em determinação diretas emanadas da metrópole, ou 

no chamado personalismo, que se traduzia na privatização de espaços públicos, 

baseando-se em formas patrimonialistas de administração colonial . 

A administração pública, conforme preleciona Costin (2010), após a queda do modelo 

patrimonialista, passou a adotar o modelo burocrático, marcado pela impessoal idade, 

formalismo, hierarquia e rígido controle dos meios. 

Bresser-Pereira e Spink (2006) afirmam que o estilo burocrático da administração faz 

com que haja  um controle a priori dos processos, em oposição ao controle a posterior i 

dos resultados. Essa forma de agir não permite que os servidores desenvolvam a 
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racionalidade substantiva, impondo que os mesmos sejam e ajam como meros 

instrumentos "burrocráticos", refletindo o modelo racional-legal típico da burocracia. 

No particular, a burocracia pensada por Max Weber foi concebida para proporcionar 

controles eficientes e combater o patrimonialismo até então marcante nas organizações, 

através de racionalidade técnica, especialização, hierarquia e disciplina rígidas, 

normativismo e autoridade racional-legal. Ramos (1983) afirma que o pressuposto do 

modelo burocrático é o de ser agente ativo de mudanças sociais. 

Keinert (1997) indica que em relação à organização do Estado o modelo tradicional, 

baseado em regras, regulamentos, carreiras formais, hierarquias rígidas e centralizadas 

também revela-se pouco apto a atender às novas demandas sociais, com isso emerge a 

necessidade de se repensar o seu papel, fazendo com que sua atuação ocorra não mais 

como ator monolítico, mas como coordenador e regulador das relações entre múltiplos 

atores que buscam garantir a defesa dos interesses públicos. 

Ainda, segundo Costin (2010) enquanto o Estado desempenhava um papel restrito a 

pouco mais que a proteção de contratos, segurança interna e externa da população e 

arbitragem de seus conflitos, esse modelo de administração pública pareceu ser 

suficiente. 

Pacheco (2010) afirma que a partir das mudanças instituídas no Brasil após o Plano 

Diretor da Reforma do Estado, em 1995 , foram elencadas novas formas de controle, ou 

seja, ao invés de controlar eminentemente processos, passou a haver fundamentalmente 

o interesse no controle de resultados, combinando os imperativos da democracia e da 

eficiência. 
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2.3. O modelo burocrático 

Segundo Weber (1998) a burocracia ideal deveria tratar de promover a divisão de 

trabalhos, apresentar uma hierarquia de autoridade, propiciar o ingresso na organização 

através de seleção formal, desenvolver e difundir regras e regulamentos positivados, 

cultuar a impessoalidade e infundir a mentalidade de separação entre gestão e 

propriedade. Com este receituário, o modelo burocrático buscava padronizar o 

comportamento das pessoas na organização para que a máxima eficiência fosse 

alcançada. 

Ao analisar o conceito de Weber sobre burocracia, Vasconcelos (2007) indica que ele 

descrevia a burocracia como um conjunto de estruturas hierárquicas sólidas que 

apresentam definições estritas do procedimento previsto para todas as funções, assim 

como as competências e responsabilidades associadas a elas. 

A burocracia, segundo Motta (2006), é uma tentativa de formalizar e coordenar o 

comportamento humano por meio do exercício da autoridade racional-legal, para o 

atingimento dos objetivos organizacionais gerais. 

Maximiano (2009) esclarece que de acordo com Weber, as organizações formais 

modernas se baseiam em leis, que as pessoas respeitam por acreditarem que são 

racionais, isto é, definidas em função do interesse das próprias pessoas e não para 

satisfazer caprichos arbitrários de um dirigente. Qualquer sociedade, organização ou 

grupo que se baseie em leis racionais é uma burocracia. 

Para Ramos (1983) a burocracia é um assunto complexo, que tem sido focalizado sob 

variados ângulos. O conceito negativo da burocracia é tradicional, referindo-se ao 

aspecto da rigidez do comportamento, o culto às normas abstratas, o regime da papelada 

(paperasserie) e o parasitismo, tendo, ainda, na resistência à mudança uma figura de 

regularidade tendencial. 

Ainda para o citado autor o conceito positivo da burocracia, conferido por Max Weber, 

atribui à mesma uma ide ia de sistema, baseado num agrupamento social em que rege o 

princípio da competência definida mediante regras, estudos, regulamentos, 
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documentação, hierarquia funcional, especialização profissional, fixação ou 

permanência obrigatória do servidor na repartição durante determinado período de 

tempo e subordinação do exercício dos cargos a normas abstratas. 

Motta (2004) afirma que a burocracia pertence à corrente do estruturalismo 

fenomenológico, onde existe uma discrepância entre o modelo de organização oficial, 

burocrático e as práticas informais. É um sistema que busca organizar, de forma estável 

e duradoura, a cooperação entre um grande numero de indivíduos, cada qual detendo 

uma função especializada. Separa-se a esfera pessoal, privada e familiar do trabalho. 

Como pode ser verificado, parafraseando Tenório (2008), o modelo enaltece a 

racionalidade instrumental fazendo com que os meios se adéqüem ao objetivo, 

coisificando o homem, na medida em que padroniza e regulamenta comportamentos 

sem deixar margem para a inovação e a criatividade, baseada na racionalidade 

substantiva. 

Resumindo em breves linhas, dos estudos de Max Weber sobre as organizações fez 

surgir à teoria burocrática, que preconiza a racionalidade administrativa através do 

estabelecimento de padrões de comportamento e eficiência. 

2.3.1. Características 

Sobre as características da burocracia Maximiano (2009) afirma que as organizações 

formais ou burocráticas, apresentam três características principais que as distinguem dos 

grupos informais ou primários: formalidade, impessoalidade e profissionalismo. Essas 

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

o modelo burocrático, para Bresser-Pereira e Spink (2006), pressupõe a existência das 

seguintes características: 

a) divisão de trabalhos; 

b) hierarquia de autoridade; 

c) ingresso na organização através de seleção formal; 

d) regras e regulamentos escritos e rígidos; 



e) impessoalidade; 

f) separação entre gestão e propriedade. 

Sob a perspectiva de Mota (2004) as características do modelo burocrático são : 

a) funções definidas e competências estabelecidas por lei; 
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b) direitos e deveres baseados no princípio da igualdade burocrática, evitando o 

clientelismo; 

c) definições de hierarquia e especialização de funções; 

d) impessoalidade nas relações; 

e) objetivos explícitos e estrutura formalizada; 

f) autoridade racional-legal; 

g) racionalidade instrumental . 

2.3.2. Funções 

De acordo com Loureiro et aI (2010) o modelo burocrático passou a ser implementado 

em contraponto às formas patrimonialistas de organização, onde havia a confusão entre 

o patrimônio pessoal e o patrimônio da organização. 

Max Weber ao criar a burocracia, entendida em sentido amplo, buscava aplicar nas 

organizações seu conceito ideal de organização, baseada na racionalidade e 

hierarquização em todos os níveis, através da definição de regras e condutas a serem 

seguidas de forma padronizada por todos os seus membros, buscando, desse modo, 

evitar, ou ao menos minimizar, as práticas patrimonialistas. 

Sobre o trabalho de Weber, Vasconcelos (2007) afirma que segundo a tese weberiana de 

racionalização da sociedade, a modernização se constitui como um processo de 

expansão da racionalidade instrumental (cálculo util itário das consequências) a esferas 

da vida social, antes reguladas por formas tradicionais de interação. 

Quanto às funções da burocracia Motta (2004) ressalta quais seriam as responsáveis por 

sua longevidade: 



a) predomínio da lógica científica; 

b) consolidação de metodologias de análise racionais; 
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c) profissionalização das relações de trabalho e a consolidação de uma lógica 

visando garantir igualdade de todos diante de regras, reduzindo os favoritismos e 

clientelismos típicos das corporações de ofício; 

d) a formalização da competências técnicas, permitindo evitar as perdas e 

desperdícios próprios da tradição oral das comunidades artesanais e sociedades 

baseadas no costume e na tradição; 

e) isomorfismo: a estrutura burocrática impessoal, dado o seu alto grau de 

formalização, é um modelo mais fácil de ser transposto para outras sociedades e 

incorporado por culturas diferentes. 

Ainda de acordo com Motta (2004), apesar de todas essas "funções" ou vantagens do 

modelo burocrático, um ponto leva à discrepância entre o modelo organizacional oficial, 

burocrático, e as práticas informais. A distância entre os dois mundos: o mundo da 

organização formal - mundo da racionalidade e do cálculo, e o mundo das práticas 

informais - relacionado aos sentimentos e à afetividade, produz efeitos "disfuncionais", 

que conduzem o modelo a se perder da lógica do one best way, ou seja, a melhor 

maneIra. 

2.3.3. Disfunções 

Como todo modelo teórico, a burocracia tenta criar um tipo ideal que possa ser aplicado 

em qualquer organização, fazendo com que suas tarefas e funções sejam realizadas de 

modo que os resultados almejados venham a ser alcançados da melhor forma possível. 

Perrow (1972) afirma que o tipo ideal de Weber nunca é alcançado, porque as 

organizações são essencialmente sistemas sociais, feitos de pessoas, e as pessoas não 

existem apenas para as organizações, ou seja, as pessoas tem interesses independentes 

das organizações em que vivem ou trabalham e levam para dentro delas toda sua vida 

externa. Existem pelo menos quatro problemas que a burocracia enfrenta: 

particularismo, satisfação de interesses pessoais, excesso de regras e hierarquia. 
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Apesar do esforço para implantar o ideal, todo modelo apresenta disfunções. No caso da 

burocracia, isso pode ser verificado tão somente pelo estigma que o seu conceito traduz: 

regras demasiadas, controles excessivos a priori, excesso de formalismo, baixo nível de 

delegação, tramitação demasiada de documentos, dentre outras. 

Corroborando com a afirmativa acima, Vasconcelos (2007) assevera que na linguagem 

comum, a burocracia assume, na maioria das vezes, uma conotação pejorativa, sendo 

usualmente associada à ineficiência, ineficácia, atrasos, confusão, autoritarismo, 

privilégios e outros atributos negativos. 

Merton apud Motta (2004) afirmava que a estrutura burocrática introduz transformações 

na personalidade de seus participantes que levam à rigidez, às dificuldades no 

atendimento aos clientes e à ineficiência, transformações essas responsáveis pelo que 

chama de disfunções ou consequências imprevistas. 

Para Roth (1993) o crescimento das organizações acentua as desvantagens da 

burocracia, dificultando o processo de tomada de decisões, em virtude de cinco 

obstáculos: mecanicismo, individualismo, interrupção de fluxo de informações, 

desestímulo à inovação e indefinição de responsabilidade. 

Na burocracia, segundo Maximiano (2009), o fator humano é negligenciado. As 

organizações não são racionais como Weber as retratou e apresentam disfunções ou 

anomalias nas características do tipo ideal, materializadas em: valorização excessiva dos 

regulamentos, excesso de formalidade, resistência a mudanças, despersonalização das 

relações humanas, hierarquização do processo decisório, exibição de sinais de 

autoridade e dificuldade no atendimento aos clientes. 

É justamente a partir das observações acima expostas, ou seja, das disfunções que o 

modelo burocrático apresenta, que nasce a necessidade de implementação de novas 

práticas administrativas que sejam capazes de garantir readaptações rápidas e eficientes, 

fazendo frente às inesperadas transformações de cenário que o mundo globalizado 

apresenta, bem como a constante interação entre os componentes das organizações, 

possibilitado pelo crescimento das tecnologias da informação. 
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2.4. Governança na administração pública 

A governança na administração pública refere-se à capacidade de implementação de 

mudanças na gestão política, enfocando as relações existentes entre o Estado, o governo 

e a sociedade, destacando os mecanismos de cooperação e relacionamento entre os 

agentes. 

Paula (2009) entende que na realidade atual , a burocracia tradicional deve ceder espaço 

para a chamada organização pós-burocrática que se caracteriza pela descentralização, 

estruturação em rede e pelo uso intensivo de tecnologias de informação. 

Para Bresser-Pereira e Spink (2006) a necessidade de aumentar a eficiência do Estado é 

uma imposição do processo de globalização, que acirrou a competição entre os países. 

Em conseqüência, a administração pública burocrática tornou-se obsoleta e as 

burocracias públicas estão sendo levadas cada vez mais a adotar abordagem gerencial, 

baseadas na descentralização, no controle de resultados e não no controle dos 

procedimentos, na competição e no controle social direto. 

Com base no acima exposto, observamos que o Estado necessita de modelos 

alternativos à burocracia para desempenhar o seu papel no novo mundo que se afigura, 

um mundo virtual, global e sem fronteiras, que exige a adoção de procedimentos 

flexíveis e ágeis, para que os objetivos finais da organização e da sociedade sejam 

atingidos, além da ênfase conferida à função controle, que deve deslocar-se do controle 

de processo para o controle de resultado, não apenas pela própria administração, mas 

também pela sociedade. 

Goldsmith e Eggers (2006) afirmam que no século XX, a burocracia governamental 

hierárquica foi o modelo organizacional predominante utilizado para a prestação de 

serviços públicos e o cumprimento das metas estabelecidas pelas políticas públicas. Os 

gestores públicos obtinham aprovação ordenando seus subordinados a realizar tarefas 

altamente rotineiras, com uniformidade, mas sem qualquer discricionariedade. Hoje, 

sociedades mais complexas forçam os servidores públicos a desenvolver novos modelos 

de governança. 
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Nas últimas décadas, a administração pública brasileira passou por grandes 

transformações, sobretudo como parte do trânsito para a democracia. Desenvolveram

se novas práticas e expectativas de modernização, mas muitas de suas características 

tradicionais não foram removidas porque, como chama atenção Cardoso (2006), as 

mudanças, em muitas oportunidades, se restringiram aos métodos tradicionais da 

burocracia, materializados na mera edição de um único ou de um conjunto de atos ou 

legais e normativos descrevendo ou desenhando o Estado com uma nova face, 

esquecendo-se de que a verdadeira mudança ou redefinição das formas de atuação do 

Estado ocorrem como um processo e não apenas através de um ato. 

Keinert (1997) preconiza que a reorganização dos serviços públicos pressupõe uma 

perspectiva intersetorial, superando a fragmentação funcional , típica das propostas 

burocráticas clássicas. Em termos da estrutura organizacional demanda-se um modelo 

que supere as limitações da forma burocrática de administrar o aparelho do Estado. 

Na área específica da segurança pública, os estudos de Ruediger e Riccio (2009) 

apontam que, desde os anos de 1960, surgiram iniciativas de modificar e redimensionar 

as estratégias de policiamento, através da adoção de um modelo chamado de 

policiamento comunitário. 

Segundo os autores acima citados, a lógica dessa intervenção constituía-se na ampliação 

da interação entre as polícias e a comunidade, além da adoção de uma função ou um 

papel mais pro ativo por parte das instituições pol iciais de modo a romper com o 

paradigma profissional de policiamento baseado nas estruturas rígidas da burocracia 

tradicional . 
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2.5. O modelo de Rede 

Moura (1998) afirma que a abordagem de redes, como expressão dos novos arranjos 

interorganizacionais que emergem na atualidade, indica o incremento dos processos de 

interdependência entre atores e organizações e, particularmente, entre agentes públicos e 

privados. Ao mesmo tempo, identifica-se o esgotamento da capacidade de integração e 

coesão social das instituições representativas tradicionais, bem como da eficácia das 

organizações burocráticas e do modelo de planejamento global e centralizado. 

Osborne (2006) identifica que o momento atual é marcado pelo conceito de new public 

governance (NPG), caracterizada pela visão de que o estado é o agente promotor ou 

indutor da satisfação das necessidades coletivas, e não apenas um mecanismo de 

garantia dos direitos individuais, a exemplo da propriedade e dos contratos, fazendo 

com que se forme um "estado plural". 

Uma das principais mudanças é a necessidade de cooperação e integração entre as 

entidades públicas e, estas, com a iniciativa privada e a sociedade civil organizada, no 

sentido de que sejam potencializados recursos e otimizadas as intervenções, fazendo 

com que o modelo burocrático tradicional seja a cada dia posto de lado, cedendo espaço 

à gestão baseada em estruturas flexíveis e a integração através de redes. 

De acordo com Fleury (2005), um fenômeno recente, cada vez mais frequentemente 

observado, é a existência de redes, de políticas ou estruturas policêntricas, envolvendo 

diferentes atores, organizações ou nódulos, vinculados entre si a partir do 

estabelecimento e manutenção de objetivos comuns e de uma dinâmica gerencial 

compatível e adequada a essa estrutura reticular, que se assenta em um poder 

compartilhado e relações horizontalizadas. 

Fleury (2005) ressalta que a criação e manutenção da estrutura de redes impõem 

desafios administrativos fundamentais, vinculados aos processos de negociação e 

geração de consensos, estabelecimento de regras de atuação, distribuição de recursos e 

interação, construção de mecanismos e processos coletivos de decisão, estabelecimento 

de prioridades e o controle, através do acompanhamento contínuo . 
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Para Agranoff e Mcguire (2001)  as redes são como arranjos multi-organizacionais para 

resolver problemas, o que não seria atingido, ou pelo menos não seria facilmente 

atingido, por uma organização sozinha. Tais arranjos possibilitam maior flexibilidade e 

melhores respostas aos problemas de custos de transação, porém devem ser observadas 

com atenção questões voltadas ao accountability, gestão e governança. 

Segundo Borzel (1997), as redes são estruturas policêntricas, envolvendo múltiplas 

organizações ou partes delas, que se formam por relações estáveis, de natureza não 

hierárquica e interdependente, vinculando uma série de atores com um interesse comum 

em relação a uma política pública e que intercambiam recursos para concretizar esses 

interesses, reconhecendo que a cooperação é a melhor forma de atingir objetivos. 

Coser e Machado (2006) identificam que a palavra rede no âmbito da teoria das 

organizações traduz o modo de coordenação, diferenciação e integração entre unidades 

organizacionais especializadas. 

Augustinis apud Agranoff (2007), afirma que as redes são empregadas para criar pontes 

que mitiguem lacunas e assimetrias informacionais entre e dentro das organizações. As 

redes não apenas oferecem oportunidades de se obter informação como um recurso 

compartilhado, mas também oferecem oportunidades de transformar informação em 

novas oportunidades de aprendizado e adaptação, de desenvolvimento de novas 

competências e de adesão a novos esforços conjuntos como resultado de um 

processamento de informações mútuo. 

Para ilustrar o que vem a ser integração em rede, podem ser citados os relacionamentos 

ou alianças interorganizacionais utilizados pelo poder público como ferramenta de 

combate à criminalidade, materializadas, por exemplo, no trabalho da força-tarefa 

utilizada em 2010 e 201 1  no Rio de Janeiro - integrando entes federais, municipais, 

estaduais, sociedade civil e iniciativa privada no combate ao crime organizado, além das 

ações implementadas em Pernambuco e na Bahia, através da implantação de operações 

padronizadas, integrantes de uma política pública denominada Pacto Pela Vida - PPV. 

Conforme aponta a análise de Goldsmith e Eggers (2006) ao tratar das redes no âmbito 

das organizações públicas, o propósito destas é fornecer uma resposta descentralizada, 
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flexível, individualizada e criativa para um problema público. Abordagens em rede 

produzem tanto oportunidades abundantes para melhorias significativas nos serviços 

públicos, como grandes desafios gerenciais. 

Agranoff (2007) entende que o estudo das redes de políticas públicas reflete sobre o 

modo pelo qual diversas organizações criam conexões entre si para alcançarem um 

objetivo comum, indicando que estas são redes formais entre organizações e não entre 

indivíduos. 

Ainda de acordo com Agranoff (2007), os indivíduos que participam de uma rede deste 

tipo representam as organizações para as quais trabalham. As redes de políticas públicas 

referem-se à cooperação entre organizações públicas, privadas e não governamentais 

para alcançar um objetivo de interesse da sociedade. O foco das redes de políticas 

públicas vai, portanto, além das redes informais e intraorganizacionais que se formam 

entre indivíduos. As redes de políticas públicas emergem das interações entre 

organizações formais, sendo, assim, entidades interorganizacionais ou, em alguns casos, 

intergovernamentais. 

Ring e Van de Ven (1994) em seus estudos avaliam os relacionamentos 

interorganizacionais na perspectiva de que a estabilidade da rede depende, em grande 

medida, da manutenção do equilíbrio entre os processos formais e informais de 

interação porque estas constroem e reconstroem estruturas de governança. 

Apesar do modelo baseado no conceito de rede não exigir a criação de um instrumento 

formal e normativo, tendo em vista as demais características que norteiam a concepção 

do modelo, como a confiança, a interação ou a cooperação, o caráter institucional deve 

ser internalizado pelos atores envolvidos, vinculando sua atuação, ainda que 

individualmente, aos objetivos traçados coletivamente pelas organizações. 

Com relação ao aspecto de formalização, de acordo com Oliveira et aI (2007) existem 

redes formadas com base contratual e não-contratual. As redes de base contratual têm 

como objetivo garantir o cumprimento das regras estabelecidas e evitar comportamentos 

oportunistas, que prejudiquem as relações entre os membros, sendo estabelecidas regras 

de conduta, direitos e deveres para as empresas. Já nas redes de base não-contratual, as 
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relações estabelecidas são alicerçadas em função da confiança gerada, onde ocorre uma 

mistura das relações econômicas com as relações sociais. 

No âmbito da administração pública a base contratual, através da criação de 

instrumentos normativos balizadores e delimitadores da atuação das organizações 

constitui uma providência necessária para conferir legitimidade aos relacionamentos 

interorganizacionais em virtude das barreiras legais que o Estado administração está 

sujeito . 

As indicações de Bortolaso et aI (2010), corroborando com os estudos de Ring e Van de 

Ven (1994), apontam para dois aspectos relevantes na consolidação de um modelo de 

análise da gestão das redes: relacionamentos e processos. 

Os relacionamentos estão vinculados às interações - internas e externas, realizadas 

pelos integrantes da rede, servindo tanto para consolidar a rede quanto para incrementar 

sua estrutura, e os processos dizem respeito ao estabelecimento de fluxos de trabalho 

que conduzem à estabilidade e manutenção do aprendizado coletivo, minimizando as 

perdas associadas a mudanças estruturais. 

Para Motta (2003) ao conceber a possibilidade de adotar o trabalho de forma integrado, 

baseado em redes, além do plano material, é possível uma melhor fluência da 

racionalidade substantiva, de modo a garantir flexibilidade ao normativismo e ao 

planejamento de "gabinete" que nem sempre conseguirá fornecer soluções adequadas 

em determinados momentos. 

Tenório (2008) conceitua a flexibil ização como tornar algo ou alguém capaz de executar 

coisas ou enfrentar distintas situações. 

Sobre a razão substantiva assevera Motta (2003) que esta implica percepções 

inteligentes de como os acontecimentos relacionam-se em determinada situação. 

Fraga (2009) afirma que o homem visto como uma dimensão é a manifestação da 

linguagem cientifica. Quando reduzido a fator, mesmo se considerado como o mais 
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importante da organização, é um instrumento, porém, deve ser encarado como condição 

de existência da própria organização. 

Em breve resumo, com base no que prelecionaram, dentre outros, Ring e Van de Ven 

(1994), Goldsmith e Eggers (2006), Coser e Machado (2006), Agranoff (2007), 

Bortolaso et aI (2010), a atuação do Estado em rede interorganizacional ou o governo 

em rede representa quatro tendências, combinando o alto nível de colaboração público

privada - característica de um governo como terceira parte, com sólidas capacidades de 

gestão em rede - governo coordenado, aliadas ao uso de tecnologia para conectar a rede 

e oferecer ao cidadão mais possibilidades em termos de opções de prestação de serviços, 

através dos diferenciais apresentados pelo modelo, ou seja, flexibilidade, colaboração, 

complementaridade e confiança. 

2.6. Controle nas organizações 

o controle é uma das funções da administração que tem por finalidade o 

acompanhamento sistemático das atividades de uma organização de modo que eventuais 

problemas e desvios possam ser detectados para que sejam corrigidos e/ou sanados. 

No campo da administração pública o controle sempre ocupou função de destaque. Em 

determinado momento histórico, inclusive, serviu para viabilizar e consolidar modelos 

de gestão, como por exemplo, a possibilidade de intervenção direta do Estado na 

atividade econômica. 

A afirmação acima apontada é corroborada por Fontes Filho e Picolin (2008) ao 

afirmarem que a dificuldade encontrada pelo Estado em controlar indiretamente o 

comportamento dos agentes privados, em virtude principalmente de deficiências do 

ambiente institucional , ou ainda em situações que caracterizem um monopólio natural, 

pode funcionar como j ustificativa para sua ação direta no controle das empresas. 

Megginson et aI (1998) entendem que controle é o processo de se assegurar que os 

objetivos organizacionais e administrativos sejam alcançados, de maneira que as coisas 

aconteçam conforme o planejado, através da utilização de sistemas capazes de 

monitorar e corrigir eventuais desvios. 
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Segundo Sobral e Peci (2008) a função controle é manter a organização não apenas no 

rumo planejado, mas também no rumo certo. Essa função fecha o círculo com a função 

de planejamento, dando coerência e unidade ao complexo processo de administração. 

Para Lacombe (2009) controle é a função administrativa que consiste em medir e 

corrigir O desempenho de subordinados para assegurar que os objetivos e as metas da 

empresa estejam sejam atingidos e os planos formulados para alcançá-los sejam 

realizados. 

Em breve resumo, Stoner e Freeman (1999) salientam que controle é o processo de 

garantir que as atividades realizadas se conformem às atividades planejadas, buscando 

detectar e corrigir eventuais desvios, bem como ajudar os administradores a monitorar 

mudanças ambientais e seus efeitos sobre o progresso da organização. 

Por controle, então, deve ser entendido o processo, composto por diversas etapas que 

almejam balizar a organização no sentido de que seus objetivos sejam alcançados. Esse 

processo deve estar voltado prioritariamente para duas vertentes: aferição de 

desempenho, com padrões previamente definidos e medidas de correção de desvios. 

o controle nas lições de Sobral e Peci (2008) apresenta duas missões essenciais: o 

monitoramento das atividades, comparando o desempenho real com o planejado, e a 

correção de qualquer desvio significativo, caso se conclua que as atividades estão sendo 

executadas de tal forma que não conduzam ao alcance dos objetivos. 

Figura 1 

Fonte: Sobral e Peei (2008) 

Monitorar 
atividades 

Corrigir os 
desvios 
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2.6.1. Tipos de controle 

As organizações apresentam diversos tipos de controle sejam eles vinculados aos fatores 

humanos ou ao momento em o mesmo ocorre. Quanto ao primeiro, tem-se o controle de 

mercado, controle burocrático, controle de clã, que são utilizados como ferramenta para 

regular as relações entre os componentes quanto à colaboração que exercem ou tem que 

exercer, com fito, sempre, no alcance dos objetivos planejados. 

o controle de mercado funciona avaliando fatores externos a exemplo dos preços, 

participação no mercado e lucros auferidos como forma de avaliar e regular os 

resultados de uma organização. 

Por controle burocrático, entende-se a imposição de mecanismos baseados em 

hierarquização e normatização, assim como através do estabelecimento de padrões e 

l imitações orçamentárias rígidas, conferindo pouca margem de autonomia aos agentes. 

o controle de clã leva em consideração a cultura organizacional tendo em vista que se 

baseia, conforme ensina Sobral e Peci (2008), na cultura incorporada e nos 

relacionamentos informais para regular os comportamentos do empregado e facilitar o 

alcance dos objetivos organizacionais. 

A l iteratura, dentre outros Megginson (1998); Stoner e Freeman (1999); Lacombe 

(2009); Sobral e Peci (2008), aponta que para que as organizações exerçam um controle 

efetivo sobre suas atividades, um fator que deve ser levado em consideração é o 

momento em que essa função será exercida. 

Lacombe (2009) chama atenção sobre o "timing" conferido à ação corretiva, ou sej a, 

apesar do administrador ter que transmitir segurança e tranquilidade aos subordinados, 

evitando decisões intempestivas, sejam elas afoitas ou impensadas, deve atuar de forma 

imediata e inevitavelmente quando os desvios são graves .  

Stoner e Freeman (1999) afirmam que os métodos de controle podem ser agrupados em 

quatro tipos: controle pré-ação ou prévios, controles de direção ou de antecipação, 

controles de triagem ou passa/não passa, e controles de pós-ação. O controle de pré-
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ação buscam garantir que os insumos estejam à disposição, prevenindo os eventuais 

problemas; o controle de direção é projetado para detectar desvios nos padrões pré

estabelecidos, corrigindo-os; o controle de triagem, faz com que um novo processo seja 

iniciado apenas após aprovado pelo processo anterior; e os controles de pós-ação 

buscam aferir os resultado. 

Sobre o tema Sobral e Peci (2008) entendem que o controle de desempenho de uma 

atividade ou processo · organizacional pode ser efetuado em diferentes momentos: antes 

que a atividade comece, enquanto a atividade decorre ou depois que a atividade estiver 

terminada. 

Ainda conforme o autor acima citado, os principais tipos de controle baseados no 

sincronismo temporal são : 

a) controle preventivo; 

b) controle simultâneo; 

c) controle posterior. 

Por controle preventivo deve ser entendido o comportamento sistemático do 

administrador no sentido de evitar que os desvios ocorram, garantindo as condições e 

recursos necessários aos subordinados na execução das atividades. Para que exista este 

tipo de controle devem ser estabelecidos padrões e mecanismos de acompanhamento e 

aferição constantes. 

o controle simultâneo dez respeito ao exercício contínuo de monitoramento das 

atividades, resolvendo o problema dos desvios na medida em que os mesmos vão 

acontecendo. 

Sobral e Peci (2008) diferenciam o controle simultâneo do controle preventivo porque 

enquanto este é um mecanismo proativo, ou seja, é projetado para detectar erros antes 

que os mesmos ocorram, aquele é reativo, pois aguarda a ocorrência de um problema 

para corrigi-lo. 
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o controle posterior ou controle por feedback é um mecanismo de controle que atua 

após a realização das atividades e/ou tarefas, ou seja, sua função é avaliar os resultados 

e, se possível ,  corrigi-los para evitá-lo num novo ciclo produtivo. 

Na mesma linha de pensamento Megginson (1998) aponta que os tipos de controle 

podem ser divididos em controle de informação antecipada; controle concorrente, de 

direção ou de escolha; e controle de feedback. 

Para o autor acima citado o controle de informação antecipada ou, nas palavras de 

Sobral e Peci (2008) controle preventivo, é o mais ativo e agressivo, porque permite que 

a função controle atue antes mesmo do surgimento do problema, através de mecanismos 

que identifiquem as metas principais e seus os fatores críticos, projetando possíveis 

fatores de contingência - circunstâncias que ameacem os fatores críticos, elaborando um 

plano capaz de prevenir as ameaças e minimizar os possíveis impactos negativos. 

2.6.2. Controle quanto ao nível organizacional 

o controle é uma função que pode estar disperso em diferentes níveis da organização, 

ou seja, níveis estratégico, tático ou operacional. Cada um destes níveis apresenta 

critérios e vieses específicos, tendo em vista a amplitude de sua aplicação e o grau de 

comprometimento frente à organização. 

Bayma et aI (2009) rememoram que todas as organizações apresentam diferentes níveis 

de decisão - estratégico, tático e operacional, que atuam de modo a conduzi-la ao 

alcance dos objetivos pré-estabelecidos. Normalmente o nível estratégico está 

relacionado a elaboração de planos e políticas, além da identificação dos objetivos 

estratégicos da organização. De forma intermediária encontra-se o nível tático, cuja 

missão é construir e elaborar ações, rotinas e procedimentos a serem executados pelos 

níveis operacionais. 

Os estudos de Sobral e Peci (2008) consideram que quando o controle está sediado no 

nível estratégico, sua missão é voltada tanto para o ambiente interno, ou seja, avaliação 

do desempenho da organização como um todo e articulação entre as diversas funções 

operacionais, quando para o ambiente externo, através da avaliação de tendências, de 
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modo que haja o equacionamento entre os objetivos estratégicos planejados para a 

organização e as possíveis modificações ambientes ocorridas. 

De acordo com Tureta (2006) a função de estratégica de controle deve basear-se na 

macro cultura, ou seja, na definição de valores e suposições que devem nortear as ações, 

comportamentos e tarefas das organizações em rede, especificando os papeis e missões 

de cada ator envolvido, de modo que haja capilaridade para evitar a assimetria de 

informação e a garantia que todos internalizem os objetivos estratégicos, independente 

de suas tarefas individuais. 

Ao tratar do controle tático, Sobral e Peci (2008) apontam para a existência de 

mecanismos que possibilitem aos gestores de ações específicas a correção de distorções 

localizadas nos níveis operacionais, mas que podem influenciar negativamente na 

consecução dos objetivos globais da organização, de modo a minimizar esses possíveis 

efeitos negativos. 

2.6.3. Controle das Redes Interorganizacionais 

Como vem sendo demonstrado a função controle tem importância fundamental nas 

organizações, pois busca prever, antecipar e/ou corrigir eventuais desvios, com a 

finalidade de garantir a execução das atividades da organização. 

Boehs e Mendes (2007) afirmam que os mecanismos de controle constituem elemento 

instrumental das estruturas e processos de governança das relações de cooperação 

interorganizacional. 

Quando essa função insere-se no contexto das redes interorganizacionais ou 

multiorganizacionais, diversas questões podem ser levantadas. Por todos Sobral e Peci 

(2008), por exemplo, questionam: Como o controle pode ser exercido em organizações 

flexíveis? Como garantir o controle sem engessar a organização? Que mecanismos 

utilizar? 
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Goldsmith e Eggers (2006) quando tratam da governança frente à função controle 

enfocam um aspecto importante sobre a responsabilidade dos atores envolvidos 

(accountability), e o reputam como o mais difícil a ser superado pelo governo em rede. 

Em suas reflexões apresentam um grande questionamento : a quem culpar se algo sair 

errado quando a autoridade e a responsabilidade são divididas em rede? 

Os autores apresentam como resposta ao questionamento a afirmação de que a chave 

para desenrolar o emaranhado da accountability é compreender a hierarquia das 

responsabilidades, ou seja, quem deve prestar contas a quem. 

Sobral e Peci (2008) indicam que o contexto das organizações burocráticas era 

caracterizado pelo controle sobre todos os aspectos da vida organizacional ,  inclusive os 

de ordem pessoal. No entanto, os tempos atuais demandam cada vez mais a 

desburocratização, a flexibilidade e a agilidade, como requisitos de sobrevivência num 

mundo globalizado e competitivo, permitindo a inovação e a criatividade como formas 

de gerar valor. 

Goldsmith e Eggers (2006) defendem a tese de que para obter os resultados esperados 

com a adoção do modelo em rede exige-se a implementação de estratégias para 

contemplar as sete áreas cruciais para a accountability: estabelecimento de metas; 

alinhamento de valores; estabelecimento de confiança; definição de incentivos; medição 

de desempenho; compartilhamento de risco e gestão de mudanças. 

Tureta (2006) ao tratar do controle em rede analisa que em num ambiente de redes 

interorganizacionais, marcado pela interdependência e complexidade das tarefas, os 

mecanismos de controle social - acesso restrito de trocas, macro cultura, sanções 

coletivas e reputação dos membros, são mais apropriados que os métodos tradicionais 

de autoridade, regras burocráticas, padronização e recursos legais. 

O estabelecimento de mecanismos rígidos de controle, a exemplo de padrões, 

procedimentos e normas inflexíveis, que habitualmente tendem a ser aplicados nos 

modelos de administração burocrática tradicional, não devem ser aplicados no contexto 

das redes, tendo em vista que a adoção de tais estratégias ao invés de servirem 
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positivamente, se constituem num instrumento de retração e desconfiança, que podem 

conduzir à frustração dos objetivos e resultados. 

Fleury e Ouverney (2007) avaliam que nos espaços interorganizacionais o emprego do 

padrão burocrático de controle, além de apresentar sérios obstáculos, acarreta menor 

grau de flexibilidade da rede. Complementam a afirmativa ao indicar que o foco central 

do controle numa rede é criar a complementaridade entre as partes articulando as bases 

de suporte decisório, especificamente relacionadas às atividades que nela se 

desenvolvem, ou seja, as atividades consideradas complementares. 

Para alguns autores, em especial Sobral e Peci (2008), além de sistemas tradicionais de 

controle, as organizações precisam exercer outros três: sistemas de crenças; sistema de 

delimitadores; e sistemas interativos de controle. 

Os autores acima citados entendem que os sistemas tradicionais são responsáveis pela 

detecção de anormalidades nas atividades e por manter as variáveis de desempenho nos 

l imites estabelecidos. Já o sistema de crenças visa direcionar os funcionários e 

colaboradores para os princípios-chave da organização - conceito que Tureta (2006) 

nomeia de "macrocultura", promovendo o comprometimento com os valores 

organizacionais fundamentais e os objetivos estratégicos, de modo a balizar o caminho 

dos atores no desenvolvimento de suas funções tendo por base tais conceitos 

internalizados - valores, princípios e objetivos. 

o sistema de delimitadores, ainda seguindo as orientações de Sobral e Peci (2008) tem 

função de esclarecer os limites a que se pode chegar ou, inversamente, dizer de forma 

clara e objetiva o que não se pode fazer porque ao definir limites, o gestor pode 

conceder ou delegar poderes que deverão ser exercidos dentro dos parâmetros 

permitidos, incentivando a inovação norteada ou mediada por fronteiras claras, evitando 

a adoção de práticas oportunistas. 

Os sistemas interativos compreendem um conjunto coordenado de ações que 

direcionam os gestores do nível estratégico a monitorar as mudanças ambientais -

internas e externas, com foco nos objeÚvos traçados pelas organizações, além de 

almejar a minimização da assimetria de informação entre a "linha de frente" e os 
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administradores de topo, estimulando a criatividade e a inovação, tudo isso de forma 

controlada, sobretudo, através da definição de limites - sistema de delimitadores, de 

modo que não haja comprometimento da flexibilidade e do desempenho. 

Para finalizar é possível analisar e resumir, baseado nas lições de Megginson (1998), 

Stoner e Freeman (1999), Goldsmith e Eggers (2006), Oliveira (2006), Tureta (2006), 

Fleury e Ouverney (2007), Sobral e Peci (2008), dentre outros, que a função controle se 

reveste de importância fundamental para qualquer organização tendo em vista o seu 

papel de monitorar, avaliar e, se necessário, corrigir distorções que possam vir a causar 

desvios na consecução dos objetivos estratégicos. 

No modelo em rede interorganizacional, em especial, o controle pode ser determinante 

para consolidar o seu sucesso ou, ao revés, vê-lo sucumbir pelo fracasso, uma vez que 

nessa forma de atuação, subexistem dificuldades para estabelecer mecanismos de 

controle e monitoramento, problemas esses materializados justamente pelo caráter 

autônomo das organizações participantes e a ausência de hierarquia formal entre os 

atores envolvidos. 

Para equacionar a questão, ou ao menos minimizar os seus efeitos, os referidos autores 

entendem que devem ser aplicadas soluções híbridas que englobem tanto as vantagens 

dos mecanismos tradicionais quanto as soluções implementadas por outros sistemas, de 

modo que esses instrumentos sejam capazes de operacionalizar o controle sem causar 

constrangimento e desconfiança, situações que podem ocasionar a desagregação da 

filosofia empregada no modelo que é baseado em relações de colaboração, cooperação, 

complementaridade e, sobretudo, confiança. 
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3. METODOLOGIA 

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada explicitando de que maneira os dados 

foram coletados, os objetivos e características do método e, por fim, as limitações 

verificadas, tendo em vista que todos estes elementos contribuem para o sucesso da 

pesquisa científica. 

3.1. Tipo de pesquisa 

A pesquisa realizada se enquadra na tipologia qualitativa pois, segundo entendimento de 

Vieira (2006), tal modelo busca o conhecimento científico através da descrição 

detalhada dos fenômenos e seus elementos, os depoimentos e discursos dos envolvidos, 

os significados e o contexto em que estão inseridos. 

Quanto aos fins, seguindo a classificação lecionada e proposta por Vergara (2009), a 

pesquisa realizada se enquadra na tipologia exploratória e descritiva. 

A pesquisa optou por essas tipologias tendo em vista que as mesmas são indicadas nos 

casos em que há necessidade de verificar, resgatar e sistematizar conhecimentos 

acumulados que se encontravam dispersos e pouco sistematizados, demonstrando suas 

características e possíveis benefícios e/ou fragilidades. 

Quanto aos meios, a investigação ocorreu através de diversos mecanismos, notadamente 

a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e o estudo de caso. 

A pesquisa bibliográfica ocorreu no período agosto de 2010 a outubro de 201 1 ,  através 

da leitura de livros técnicos, artigos científicos, revistas especializadas, teses e 

dissertações, de modo a consolidar a base teórica necessária à realização do presente 

estudo. 
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Concomitante à realização da pesquisa bibliográfica, foi iniciada também a pesquisa 

documental, sendo que esta apresentou um lapso temporal mais amplo, estendendo-se 

até janeiro de 2012, tendo em vista a dinâmica do estudo. 

Segundo Yin (2010) a pesquisa documental é relevante para todos os tópicos de estudo 

de caso, podendo tomar várias formas e devendo ser objeto de planos específicos. Ainda 

que não sejam sempre precisos e possam apresentar parcialidades, os documentos são 

úteis. 

No presente estudo a pesquisa documental foi realizada através da leitura de 

documentos de várias origens emitidos e/ou mantidos por diversos órgãos do Governo 

Federal e dos Estados da Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, em especial, aqueles 

vinculados à temática segurança pública, sendo os mesmos de caráter reservado ou não . 

o estudo seguiu um roteiro voltado à busca de respostas que pudessem contribuir para o 

esclarecimento do problema de pesquisa, iniciando a investigação através da análise do 

modelo adotado pelas organizações, a verificação da possível utilização das redes 

interorganizacionais no âmbito das políticas e ações públicas e, constatada a utilização 

do modelo, conferindo atenção especial à forma com que o controle é exercido. 

Toda essa inferência foi realizada através da leitura e análise de relatórios, manuais, e 

outros documentos oriundos do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional de 

Segurança Pública (SENASP) e do Governo do Estado da Bahia, incluindo suas 

Secretarias de Estado, especialmente a Secretaria da Segurança Pública. 

Além da pesquisa documental o trabalho utilizou-se de um estudo de caso exploratório e 

descritivo, através da análise do Sistema de Defesa Social do Estado da Bahia, cujo 

principal programa é denominado "Programa Pacto Pela Vida" ou simplesmente PPV. 

o referido programa se traduz numa política do governo, em especial para área de 

segurança pública, embora não restrita somente a esta, operacionalizada através da 

atuação e participação de diversos atores, públicos e privados, no processo que tem por 

objetivo maior a redução dos índices de criminal idade no Estado, notadamente os 

chamados crimes violentos letais intencionais (CVLI) e crimes violentos contra o 
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patrimônio (CVP), através da atuação transversal de diversas áreas e esferas 

governamentais e não governamentais, o que pode ser evidenciado através da leitura do 

documento constante do Anexo E. 

Ao atuar através dessa forma, ou seja, por meio de relacionamentos 

interorganizacionais, não somente o modelo de gestão será diferenciado, mas também 

os mecanismos e instrumentos de avaliação de resultados e controle serão divergentes 

dos padrões burocráticos tradicionais. 

Yin (2010) afirma que a metodologia de estudo de caso é particularmente adequada para 

responder as perguntas do tipo "como" e "por que" e é bem apropriada para gerar e 

construir teoria em uma área onde há poucos dados ou teoria e sobre a qual o 

pesquisador não tem total controle. 

Quanto à forma com que se procedeu a coleta de dados, o estudo de caso se utilizou de 

múltiplas fontes, conforme orientação de Yin (2010), consubstanciadas na leitura e 

análise de documentos e registro de arquivos, bem como através da observação direta. 

Ao tratar das fontes de evidência Yin (2010) aponta que é importante o uso de diversos 

procedimentos de coleta de dados de modo que haja um encadeamento de evidências. 

Enquanto o levantamento de dados através da consulta a documentos apresenta, em 

regra, objetividade das informações e relatos, a observação direta faz com que o 

pesquisador possa vislumbrar os "comportamentos humanos verdadeiros", de forma a 

complementar e integrar o estudo. 

Para Laville e Dionne (1999) a coleta de dados realizada através da observação do 

ambiente em que o estudo foi desenvolvido permite que o objeto da observação possa 

ter o seu sentido compreendido de dentro. 

Vergara (2009) e Yin (2010) afirmam que a observação é um mecanismo de coleta de 

dados onde o pesquisador busca deliberadamente algo com cuidado e em contraste com 

as percepções passivas e informais do dia a dia, interagindo com o campo de modo 

interessante e provocante. Exige do observador acurada atenção e reflexão no momento 
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mesmo da observação e, também, posteriormente, quando lê suas notas de campo ou 

ouve suas próprias gravações. 

A observação se deu de forma não estruturada porque não houve por parte do 

pesquisador a elaboração de uma grade de observação (LAVILLE e DIONNE, 1999), 

porém isso não significa um estudo "sem guia", tendo em vista as balizas conferidas 

pela elaboração de questões orientadoras. 

Para instrumentalizar a observação, foi elaborado, como mencionado, um roteiro 

balizado por questões orientadoras (Apêndice A), em conformidade com o que 

determina o método, de modo que os eventos, reuniões, estudos, discussões técnicas, 

condições físicas, comportamentos verbais e não verbais, comportamentos linguísticos, 

práticas administrativas e operacionais, fossem avaliados com um viés direcionado a 

uma clara vocação de buscar resposta para o problema investigado. 

Conforme o protocolo do estudo de caso sugerido por Yin (2010) o roteiro seguido, 

além da identificação de ambientes e/ou eventos observados, apresentou como questões 

norteadoras as seguintes: 

a) A organização está realmente adotando o modelo em rede? 

b) Porque o Estado, enquanto poder público, decidiu utilizar o modelo em rede ao 

invés de atuar conforme o modelo tradicional? 

c) Quem são e qual é a natureza das organizações ou dos atores que integram a rede? 

d) Como ocorreu o processo de desenvolvimento do relacionamento 

interorganizacional? 

e) Porque as organizações se interessam em participar da rede? Que tipo de 

expectativas e objetivos tem as organizações para atuar em rede? 

t) A rede apresenta instrumentos normativos para sua operação? Que instrumentos são 

utilizados? 

g) Os instrumentos normativos, caso utilizados, preveem mecanismos de controle? 

h) Que mecanismos são utilizados e quem os operacionaliza? 

i) Existem dificuldades de implantação e operacionalização desses instrumentos e/ou 

mecanismos? 

j) Como são encarados os mecanismos de controle pela rede? 



61 

É possível notar que a investigação revestiu-se de duas matizes orientadas pelo roteiro 

de questões norteadoras, ou seja, buscou identificar se a adoção da alternativa ou 

modelo de atuação de órgãos em rede - relacionamentos interorganizacionais, 

apresentou-se como solução viável e ao utilizar o modelo em rede quais os mecanismos 

de controle utilizados. 

As observações ocorreram no período de janeiro de 201 1  a janeiro de 2012 através da 

participação do pesquisador em diversos eventos e reuniões promovidas pelo Governo 

da Bahia, através da Secretaria da Segurança Pública, podendo citar o evento para 

instituição da Força-Tarefa de Combate a Roubos a Instituições Financeiras, ocorrido 

no dia 04/04/201 1 , o Fórum Estadual de Segurança Pública, ocorrido em 13/06/201 1  

(Anexo A), a reunião do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), ocorrida no dia 

21/09/201 1 ,  e as reuniões ordinárias da Câmara Setorial de Segurança Pública, 

ocorridas, dentre outras, nos dias 10/08/201 1 ;  17/08/201 1 ;  24/08/201 1 ;  26/10/201 1 ;  

23/1 1/201 1 ;  e 1 1/01/2012.  

Não foi permitido ao pesquisador, devido à sensibilidade das informações e dados 

envolvidos, a produção e reprodução neste trabalho de todas as evidências coletadas, 

constatadas através da sua participação, como ouvinte, nos assuntos tratados nos 

eventos acima citados, a exceção daquelas constantes dos anexos A e D. 

3.2. Limitações do método 

Quanto às l imitações do método, corroborando com o pensamento de Vergara (2009), é 

necessário dizer que todo método tem possibilidades e limitações. 

Ainda que o método da pesquisa documental se afigure como o adequado, podem existir 

dificuldades no levantamento de informações junto aos órgãos envolvidos na pesquisa, 

tendo em vista que alguns dados e/ou informações podem apresentar caráter sigiloso 

e/ou restrito. Yin (2010) chama atenção para este último tópico afirmando que pode se 

afigurar numa questão de falta de "acesso", ou sej a, a negação deliberada às 

informações. 
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Para Yin (2010) na observação o grande cuidado a ser adotado é com relação à 

parcialidade devido à possibilidade de manipulação dos eventos pelo observador. Tal 

fator pode e deve ser minimizado através da criação de um protocolo de pesquisa. 

Quanto aos estudos de caso, loia (2006) afirma que: 

"não obstante a sua importância, os estudos de caso caracterizam-se pela 

dificuldade em generalizar (o que também se entende por validade externa), 

tornam-se presas fáceis de avaliadores rigorosos de trabalhos científicos que, 

salvo em estudos de casos contestatórios ou revelatórios, questionam 

impiedosamente as conclusões a eles associados". 

A despeito das possíveis l imitações a pesquisa adotou os devidos e necessários cuidados 

para que pudesse percorrer as trilhas e caminhos traçados pelo rigor do método 

científico, pautado em mecanismos para avaliar e corrigir as possíveis distorções a fim 

de conduzir à melhor consecução do objetivo final. 
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4. O SISTEMA DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA BAHIA: ESTUDO DE 

CASO 

Este capítulo tem por finalidade apresentar os elementos práticos que subsidiaram os 

estudos sobre a adoção do modelo de rede interorganizacional no âmbito do setor 

público e como são utilizados os seus instrumentos e/ou mecanismos de controle, 

através de uma breve exposição sobre a política públ ica de defesa social do Estado da 

Bahia, materializada pelo Programa Pacto Pela Vida (PPV), iniciando com a realização 

de um histórico dos antecedentes que a ensejaram até se chegar ao modelo efetivamente 

adotado. 

4.1. Breve histórico 

No período de 2007 a 201 1 , a Bahia apresentou uma escalada alarmante dos índices 

relacionados à violência e a criminalidade, números esses que vinham evoluindo de 

maneira progressiva, contribuindo para o crescimento da sensação de insegurança e 

descrédito da população nas instituições públicas, além de perdas econômicas em 

diversas áreas, em especial ,  no setor turístico. 

A página do Observatório de Segurança Pública da Bahia, entidade não governamental 

que tem como missão acompanhar a evolução e o comportamento criminal no Estado da 

Bahia, ostentava a seguinte frase, que demonstra a falta de credibilidade no governo : 

"Considerando que a legitimidade da ação de governar se dá, em grande 

medida, pela capacidade do uso legítimo da força dentro do próprio território 

(WEBER, 1999) ou de demonstrar que realmente existe um governo 

(BA YLEY, 2001, p .17), a verdade é que a criminal idade crescente coloca em 

dúvida a capacidade do Estado, na sua atual estrutura de governo, governança 

ou gestão, em prover a segurança dos seus cidadãos." 

Com base no Gráfico 1 anteriormente apresentado pode ser verificado que o número de 

homicídios ou crimes violentos letais intencionais (CVLI) - modalidade criminosa 

utilizada em âmbito internacional para apuração do índice de criminalidade em virtude 

do seu baixo quantitativo de cifras negras apresentou, no período de 2007-201 1 ,  um 
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incremento da ordem de 66,0% por grupo de 100 mil habitantes, segundo dados 

apurados pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (BAHIA, 201 1), fazendo com 

que o Estado da Bahia e, em especial, Salvador e sua região metropolitana, fossem 

considerados como uns dos locais mais perigosos do mundo. 

Para demonstra a sensação de insegurança vivida, seguem abaixo algumas manchetes 

relativas à violência, em especial retratando os homicídios verificados na Bahia, 

veiculadas em jornais de circulação local , nacional e internacional, cuja íntegra 

encontra-se no apêndice XX. 

"Rotina de violência em Salvador tem 37 mortos em dois fins  de semana" 
(Edição do dia 1 0/011201] - Jornal Bom Dia Brasil) 

"Rotina de violência em Salvador tem 37 mortos em dois fins de semana. 
Os casos mais graves começaram na sexta-feira (7), q uando um garoto 
de 9 anos e um adolescente de 17 foram atingidos por balas perdidas." 
(Edição do dia 12/01/201 1  - Jornal Correio da Bahia) 

"Violência registrada em Salvador é destaq ue no Jornal Nacional. O 
índice de homicídios registrados em Salvador é cinco vezes maior do que a 
ONU considera como 'suportável"' (Edição do dia 07/02/20 1 1  - Jornal 
Correio da Bahia) 

"As Prosperity Rises in Brazil 's Nortlreast, So Does Drug Violence" 
(Edição do dia 29/08/2011  - Jornal The New York Times) 

As ocorrências de crimes violentos contra o patrimônio (CVP) também passaram a 

representar um grande problema para a segurança pública, especialmente os ataques 

perpetrados contra estabelecimentos financeiros, tanto na capital, quanto no interior do 

Estado, fazendo com que não só a instituição afetada diretamente pelo crime, mas toda a 

comunidade e economia local fossem atingidas, uma vez que diversas instituições 

financeiras ameaçaram fechar seus estabelecimentos em determinados municípios ou 

transferir suas atividades para outras localidades "mais seguras". 

A título de exemplo, pode ser verificado no Gráfico 2 a seguir, o número de ocorrências 

de roubo a banco no período 2007-201 1 .  Cumpre destacar que estas ocorrências 

referem-se somente à modalidade roubo, ou seja, excluídos os furtos simples ou 

qualificados - arrombamentos de terminais de auto-atendimento ou intrusão através de 

equipamentos eletrônicos, e extorsão mediante sequestro - quando funcionários da 
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instituição ou seus familiares são sequestrados para que os valores sejam entregues aos 

perpetradores do ilícito . 

Gráfico 2 
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Além do cenário de crescente evolução da mancha criminal, a população apresentava-se 

descrente dos serviços prestados pelo Estado na área de segurança pública, fato este 

ocasionado pelo atendimento precário, servidores desmotivados e/ou despreparados 

para atender ao público, degradação física das unidades policiais, baixo grau de 

elucidação dos crimes. 

O Governador do Estado, logo após a sua reeleição em 2010, decidiu que a segurança 

pública seria sua prioridade para o segundo mandato que se iniciaria em 201 1 ,  

determinando a realização de  uma ampla reforma administrativa, inclusive no comando 

da Secretaria da Segurança Pública (SSP), bem como dos seus principais órgãos, e 

solicitando aos novos gestores e dirigentes a formulação de um diagnóstico preciso da 

situação atual, apresentando alternativas para o enfrentamento e combate ao crime, 

através da adoção de um novo modelo de gestão e atuação do poder público, conforme 

pode ser verificado no Anexo F. 
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Diante desse cenário, surge a necessidade de criação de uma política de estado, e não 

somente ações do governo para combater a criminalidade, em especial, a redução dos 

índices de CVLI e CVP, focadas não apenas nas ações de natureza policial ,  mas num 

amplo espectro de atuação, envolvendo diversas frentes, através de vários órgãos do 

Governo do Estado, através de suas secretarias; Poder Judiciário; Ministério Público; 

Defensoria Pública; órgãos federais e municipais, bem como a imprescindível 

participação da sociedade. 

Inspirado e tendo por base o modelo de gestão, a filosofia e as ações adotadas pelo 

Estado de Pernambuco e do Rio de Janeiro, o Governo da Bahia cunhou sua política de 

intervenção, customizando sua atuação para atender aos anseios e as demandas da 

sociedade baiana. 

o case de Pernambuco foi consubstanciado num programa também chamado Programa 

Pacto pela Vida, que tem na gestão seu maior diferencial. Com relação ao Rio de 

Janeiro os estudos se basearam tanto nos modelos gestão quanto de intervenção, em 

especial o estabelecimento de metas de desempenho para as polícias civil e militar, a 

ação das forças de segurança, a partir de 2008 com a implantação do programa de 

Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), e mais recentemente as operações integradas 

de retomada de territórios ocupados pelo tráfico, realizadas nos anos de 2010 e 201 1 . 

Com base nesses cases o Governo do Estado da Bahia formatou uma política de 

intervenção pública que tivesse como foco principal a criação de um sistema de defesa 

social voltado para a redução dos índices criminais, em especial aqueles vinculados a 

crimes violentos intencionais (CVLI) e crimes violentos contra o patrimônio (CVP), 

envolvendo ações transformadoras, de afirmação da cidadania e de restabelecimento da 

sensação de segurança, materializado por uma grande ação denominada de Programa 

Pacto Pela Vida Bahia, ou, simplesmente, PPV. 

Assim como a adoção do programa PPV para todo o Estado, a Secretaria da Segurança 

Pública, em particular, estabeleceu e adequou o seu planejamento estratégico 

(PLANESP), para o período 2012-2015,  tendo como visão de futuro "ser até 20 1 5  

referência nacional no percentual de redução das taxas de CVLI e de CVP". 
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o planejamento estratégico é uma ferramenta gerencial destinada a antecipar cenários 

identificando ameaças e oportunidades, com a finalidade de minimizar riscos e 

potencializar resultados. 

Essa ferramenta é indispensável para qualquer organização, seja pública ou privada, que 

deseje crescer e se desenvolver, num ambiente marcado pelas incertezas, onde a análise 

e compreensão da conjuntura pol ítica, social e econômica deve ser constante e voltada 

para a prestação de respostas flexíveis e inovadoras. 

Diante desse cenário, foi construído o PLANESP 2012-2015 que, materializado pelo 

seu Mapa Estratégico, demonstra a essência da nova estratégia da segurança pública da 

Bahia. 
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4.2. Características do SDS e do PPV 

o Sistema de Defesa Social (SDS) tem a finalidade de formular, implantar, monitorar e 

avaliar a Política Pública de Defesa Social no âmbito do Estado da Bahia, objetivando a 

prevenção, controle e combate da criminalidade, tendo como principal instrumento o 

Programa Pacto Pela Vida (PPV), operacionalizado por uma rede interorganizacional 

formada por diversos poderes e órgãos da administração pública. 

Como demonstração da atuação através de relacionamentos interorganizacionais que a 

nova política pública pretende implementar no âmbito do Estado, cumpre destacar o 

disposto nos §§1° e 2°, do art. 1°, da Lei nO 12.357/20 1 1 ,  que institui o Sistema de 

Defesa Social : 

"§ I o - A Política Pública de Defesa Social resultará da integração de projetos 

e ações nas áreas de Educação, Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, 

Cultura, Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza, Saúde, Promoção da 

Igualdade Racial, Políticas para as Mulheres, Justiça, Cidadania e Direitos 

Humanos, Segurança Pública e Administração Penitenciária e 

Ressocialização do Estado da Bahia, orientados com vistas à promoção da 

paz social. 

§ 2° - O Sistema de Defesa Social será implementado em articulação com as 

atividades institucionais dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério 

Público e da Defensoria Pública do Estado da Bahia." 

o Programa Pacto pela Vida (PPV) instituído oficialmente em 26 de setembro de 201 1 ,  

através do art. 7°, da Lei nO 12.357 (BAHIA, 201 1a), conforme demonstrado a seguir, é 

integrante do Sistema de Defesa Social (SDS), e se constitui no seu principal 

instrumento de ação, materializando também a disposição do poder público estadual em 

aderir ao modelo de rede como forma de atuação eficiente e eficaz para o 

equacionamento das demandas da sociedade. 

"Art. 7° - Fica instituído o Programa Pacto pela Vida, consistente no conjunto 

de projetos e atividades desenvolvidos por diversos órgãos do Poder Público 

e em interação com a sociedade civil, que tem como finalidade promover a 
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redução da criminal idade e violência no Estado da Bahia, com ênfase na 

prevenção e combate aos Crimes Violentos Letais Intencionais - CVLI." 

o Governo do Estado da Bahia (BAHIA, 201 1d) traduz o Pacto Pela Vida (PPV) como 

sendo um programa de Estado, uma nova política pública de segurança, construída de 

forma pactuada com toda a sociedade e integrada com os demais poderes públicos: 

Poder Judiciário e Poder Legislativo, bem como outros órgãos, a exemplo do Ministério 

Público e a Defensoria Pública, além da articulação com os entes municipais e federais. 

Para atender aos novos conceitos e filosofia de atuação dos órgãos policiais, o PPV 

modificou o modelo de operação, baseando sua estrutura de intervenção a partir de 

novos conceitos, a exemplo das Áreas Integradas de Segurança Pública (AlSP), 

caracterizadas como uma unidade territorial de implementação de planos integrados de 

ação de todas as unidades operacionais da segurança pública (pol ícia civil, polícia 

militar, polícia técnica e bombeiros), para prevenção e combate à criminal idade, 

buscando conferir maior efetividade das ações policiais e possibilitando a realização de 

um controle mais eficaz voltado para a avaliação constante e segmentada das metas e 

indicadores estratégicos definidos com base na Lei nO 12.371/20 1 1 ,  constante do Anexo 

B. 

São 60 AlSP no Estado da Bahia, sendo sua integração será assegurada pelo modelo de 

monitoramento dos indicadores por AlSP. O profissional de segurança será valorizado, 

por meio de premiação, a partir dos resultados alcançados no cumprimento de metas em 

cada AlSP. 

Além das ações em nível operacional a Bahia, através da adoção do PPV, instituiu um 

modelo de avaliação de metas de redução da criminal idade, incluindo, a premiação dos 

servidores pelo desempenho alcançado - Prêmio por Desempenho Policial (POP), 

estabelecendo, assim, uma política de incentivo e estímulo para diferenciar aqueles que 

conseguem alcançar os melhores resultados. 

Na prática, para ter acesso e garantir a premiação, os servidores serão avaliados durante 

o período de 12  (doze) meses, as premiações variam R$ 600,00 até R$ 4 .000,00, para os 
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servidores com nível superior, e de R$ 360,00 à R$ 2.800,00 reais para os de nível 

médio. 

Para garantir equidade no processo de avaliação para pagamento da gratificação acima 

indicada, foram fixadas metas para cada Área Integrada de Segurança Pública (AISP), 

em razão de das peculiaridades individuais de da localidade. 

As ações sociais que estão planejadas para as áreas consideradas críticas pelo PPV são 

priorizadas, com o objetivo de afirmar direitos e dar acesso a serviços públicos à 

população-alvo, através do esforço conjunto de todas as secretarias de Estado, além de 

órgãos federais e municipais, cujas funções também apresentem relação direta com as 

ações. 

o gráfico 3 a seguir demonstra a dinâmica dos crimes violentos letais intencionais em 

Salvador, capital do Estado da Bahia, e sua análise traduz uma redução de 6% com 

relação à 2010, o que pode indicar, segundo análises da SSP, que mesmo com pouco 

tempo de implantado, o Programa Pacto pela Vida represente uma iniciativa promissora, 

tendo em vista que os principais dispêndios do Estado naquela localidade foram 

vinculados à intervenções na área de segurança pública. 

Gráfico 3 
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Outra iniciativa do PPV foi a implantação das Bases Comunitárias de Segurança (BCS), 

modelo inspirado nas UPP - Unidades de Polícia Pacificadora, implantadas pelo 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, como ferramenta de policiamento comunitário 
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tendo como objetivo a promoção da  convivência pacífica em localidades críticas, ou 

seja, uma melhor a integração das instituições de segurança pública com a comunidade 

local na tentativa de alcançar a redução dos índices de violência e criminalidade. 

As BCS além de se constituir em instrumento de polícia comunitária desde sua 

concepção já podem servir como modelo de integração porque são construídas, em 

regra, em áreas apontadas e cedidas pela comunidade local, edificadas e mobiliadas pela 

sociedade civil (empresas da iniciativa privada) e operacionalizadas por agentes 

públicos. 

Como piloto do projeto, mesmo antes do lançamento oficial do PPV, a primeira BCS foi 

inaugurada no final de abril de 201 1  na localidade denominada Calabar, em Salvador, 

que apresentava altos índices de CVLI e CVP, até então. 

Tendo a BCS do Calabar como laboratório e com base nos bons resultados alcançados, 

no segundo semestre de 201 1 , a segurança no complexo do Nordeste de Amaralina, 

também em Salvador, foi reforçada com a inauguração de três Bases Comunitárias de 

Segurança, localizadas no centro do bairro do Nordeste de Amaralina, na localidade do 

Vale das Pedrinhas e numa outra localidade denominada Santa Cruz. Nas três bases 

atuam 360 policiais, 120 em cada uma delas, e estão disponíveis 16 viaturas, além da 

instalação de 25 câmeras para monitoramento da região. 

Com a implantação das BCS, brevemente os resultados foram percebidos, 

principalmente através da redução dos índices de homicídios - principal componente no 

cálculo do índice de criminalidade, o que reflete diretamente na sensação de segurança 

do cidadão, conforme exemplifica e demonstram alguns gráficos a seguir. 
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Gráfico 5 
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Ainda de acordo com o bom desempenho auferido, o programa prevê a implantação de 

bases em outros bairros críticos de Salvador já no início de 2012, a exemplo de 

Tancredo Neves e Fazenda Coutos. A previsão é que 34 bases sejam implantadas no 

Estado até 2013 ,  sendo 20 em Salvador e 14 no interior. Quatro dessas bases ficarão no 

município de Feira de Santana, que apresenta altos índices de CVLI e CVP, elas serão 

fixadas em pontos estratégicos e deverão abranger uma área máxima de dois 

quilômetros quadrados. 

Com a implantação do PPV, os agentes de atuação direta, ou seja, o Estado e a 

sociedade, assumiram determinados compromissos, sem os quais, não há como se 

operacionalizar um pacto, tendo em vista que todos os atores envolvidos atuam numa 

relação de complementaridade e confiança para a consecução dos objetivos comuns. 

Com essa iniciativa a Bahia passou a experimentar uma nova experiência na área de 

gestão de ações e políticas públicas, especialmente na função segurança públ ica, 

notadamente pela abrangência das ações e intervenções estratégicas, planejadas e 

articuladas, envolvendo a participação de diversas organizações - públicas e privadas, 

atuando em múltiplas áreas do conhecimento. 
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o Programa estabelece suas formas de controle através das funções de monitoramento e 

correção de desvios, adotando diversas instâncias e instrumentos de análise como o 

Comitê de Governança do Sistema de Defesa Social (SDS), o Comitê Executivo do 

Programa Pacto Pela Vida, as Câmaras Setoriais divididas por área temática, o Núcleo 

de Gestão, o sistema de acompanhamento de metas para o indicador estratégico, prêmio 

por desempenho policial, a adoção do policiamento comunitário através da implantação 

das Bases Comunitárias de Segurança (BCS), além do fortalecimento do sistema de 

corregedorias. 

o Comitê Executivo do Programa Pacto Pela Vida, dentre outras, tem como missão 

garantir o alinhamento das ações entre os diversos atores, através de práticas de 

planejamento integrado, além de controlar as ações da rede, através do monitoramento e 

avaliação da evolução do indicador estratégico - redução de CVLI . 

A composição do Comitê Executivo é a seguinte: o Governador do Estado, que o 

preside, um representante do Gabinete do Governador, o Secretário de Administração 

Penitenciária e Ressocialização, o Secretário de Comunicação Social, o Secretário de 

Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza, o Secretário da Justiça, Cidadania e 

Direitos Humanos, o Secretário da Segurança Pública, um representante do Poder 

Legislativo do Estado da Bahia, um representante do Tribunal de Justiça do Estado da 

Bahia, um representante do Ministério Público do Estado da Bahia e um representante 

da Defensoria Pública do Estado da Bahia. 

o órgão responsável pelo controle está normatizado e inserido no processo através do 

art. 16 ,  da Lei nO 12.357/201 1 (Anexo C), que institui o Sistema de Defesa Social, ao 

indicar a criação do Núcleo Gestor, com essa finalidade, estando o mesmo vinculado 

diretamente ao Gabinete do Governador do Estado: 

"Art. 16 - Fica criado o Núcleo de Gestão - NG, na estrutura 

do Gabinete do Governador, com a finalidade de atuar na 

concepção e execução dos processos de monitoramento e de 

avaliação dos programas que integram o Sistema de Defesa 

Social." 
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Também através da mesma Lei foi criado o Sistema de Definição e Acompanhamento 

de Metas para o Indicador Estratégico e outros Indicadores de Controle da 

Criminalidade como forma de avaliação e controle. 
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5. ANÁLISE DOS DADOS 

Neste capítulo serão analisados os dados obtidos durante a pesquisa, focados e 

concentrados em duas vertentes: a instituição ou adoção de relacionamentos 

interorganizacionais por organizações públicas e os instrumentos ou mecanismos de 

controle adotados, possibilitando que ao tratar os dados coletados não se perca de mira e 

se mantenha o foco voltado ao objetivo principal do estudo, consubstanciado em 

oferecer respostas ao problema investigado que se traduz na seguinte questão: ao atuar 

em rede, como as organizações públicas equacionam o problema de controle? 

Com base nos elementos levantados através da coleta de dados realizada por meio da 

pesquisa documental, dos registros em arquivo e da observação, a presente análise foi 

dividida em duas seções: a primeira voltada a indicar qual(is) a( s) possível( eis) 

motivação(ões) para adoção dos relacionamentos interorganizacionais como modelo de 

gestão, em contraponto à burocracia tradicional ; e a segunda pautou-se na evidenciação 

dos instrumentos e/ou mecanismos de controle utilizados por essa rede 

interorganizacional .  

Quando às condições para formação dos relacionamentos interorganizacionais buscou

se esclarecer se organização está realmente adotando o modelo em rede; porque o 

Estado enquanto poder público, decidiu utilizar o modelo em rede ao invés de atuar 

conforme o modelo tradicional; quem são e qual é a natureza das organizações ou dos 

atores que integram a rede; como ocorreu o processo de desenvolvimento do 

relacionamento interorganizacional ; porque as organizações se interessam em participar 

da rede e que expectativas e objetivos tem essas organizações para atuar em rede; a rede 

apresenta instrumentos normativos para sua operação e que instrumentos são utilizados. 

Do ponto de vista do controle e tendo como premissa que a rede integrada por entes 

públicos necessita de instrumentos normativos e/ou delimitadores legais para sua 

formação de modo a garantir observância ao princípio da legalidade, constituindo-se 

assim numa rede de base contratual, buscou-se verificar quais os instrumentos 

normativos e se estes preveem mecanismos de controle; que mecanismos são utilizados 

e como são operacionalizados; existem dificuldades de implantação e operacionalização 
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dos instrumentos e/ou mecanismos de controle; e como são encarados os mecanismos 

de controle pela rede. 

5.1. A rede interorganizacional no contexto do SDS 

Com base na observação realizada, balizado pelas questões orientadoras, foi possível 

evidenciar, inicialmente, a substituição do modelo burocrático tradicional por uma 

forma de atuação baseada em relacionamentos interorganizacionais, tendo o Estado 

como uma das partes do processo, aliado a outras organizações públicas e privadas, bem 

como a sociedade civil ,  na busca pela implantação de políticas públicas e ações voltadas 

ao atendimento de demandas complexas de forma eficiente e eficaz. 

A atuação em rede aparenta um modelo mais democrático baseada em ações interativas 

e paritárias dos agentes envolvidos, com vistas ao alcance de objetivos comuns ou 

complementares e a maximização dos possíveis resultados, sendo estes previamente 

acordados e pactuados através de um processo negociação e compartilhamento de 

responsabilidade, conforme as atribuições e competências de cada um. 

Além da feição mais democrática que os relacionamentos interorganizacionais 

apresentam, o Estado da Bahia resolveu adotar o modelo ante a constatação de que o 

poder público não possui condições eficientes de sozinho equacionar todas as demandas 

da sociedade, seja porque os recursos são escassos e as necessidades são ilimitadas, ou 

porque muitas soluções são de tal modo peculiares que a visão gerencial não alcança sua 

especificidade. 

Do ponto de vista da atuação governamental o PPV insere no contexto de uma política 

pública o modelo em rede interorganizacional, ou seja, o Estado deixa de lado a ide ia de 

que é, isoladamente, o responsável pela concepção, implementação e operação das 

ações voltadas para a comunidade e passa a atuar de forma integrada, pactuada e 

colaborativa com a iniciativa privada e a sociedade civil na consecução de objetivos e 

compromissos comuns, previamente estabelecidos, constituindo um verdadeiro "pacto". 

Com a implantação do PPV, os agentes de atuação direta, ou seja, o Estado e a 

sociedade assumiram determinados compromissos, sem os quais, não há como se 
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operacionalizar um pacto, tendo em vista que todos os atores envolvidos atuam numa 

relação de complementaridade e confiança para a consecução dos objetivos comuns. 

É nos compromissos do PPV que reside um dos grandes diferenciais do modelo de 

adotado, inclusive do ponto de vista do controle e responsabilização dos atores 

envolvidos, em virtude do estabelecimento e da construção coletiva dos objetivos e 

metas. 

Goldsmith e Eggers (2006), Fleury e Ouverney (2007), Sobral e Peci (2008), apontam 

que para obter resultados de rede exige-se, dentre outros: estabelecimento de metas em 

comum, alinhamento de valores, estabelecimento de confiança, medição de desempenho 

compartilhamento de riscos, complementaridade entre as partes articulando as bases de 

suporte decisório, criação de sistema de delimitadores. 

As indicações apontadas pelos autores acima citados, salvo melhor juízo, podem ser 

evidenciadas através dos compromissos formalmente assumidos em conjunto pelo 

Estado e a sociedade civil (BAHIA, 201 1c): 

Estado: 

• Articulação permanente entre os poderes, com a criação do Sistema de Defesa 

Social; 

• Investimentos de recursos para o fortalecimento da gestão e da infraestrutura das 

policias; 

• Priorização das políticas de prevenção social nas áreas críticas; 

• Fortalecimento do Sistema Prisional; 

• Foco na preservação da vida na ações de prevenção e repressão das polícias; 

• Estruturação de equipamentos de apoio e recuperação de usuários de substâncias 

psicoativas; 

• Criação de um canal de comunicação permanente com a sociedade; 

• Campanhas educativas em relação ao consumo de drogas e de valorização dos 

direitos humanos. 

Sociedade: 

• Parceria na elaboração e avaliação do Pacto; 
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• Colaboração na vigilância natural e, consequentemente, na denúncia de delitos; 

• Conscientização dos jovens sobre os riscos do uso de drogas; 

• Difusão dos valores de família e de direitos humanos. 

A própria filosofia do Programa tem foco na prevenção qualificada por meio de ações 

sociais planejadas para áreas consideradas críticas com o objetivo de reafirmar direitos e 

dar acesso a serviços públicos à população. 

A adoção do policiamento comunitário ou policiamento de proximidade tem como 

objetivo a promoção da convivência pacífica nas localidades identificadas como 

críticas, melhorando a integração das instituições de segurança pública com a 

comunidade local, vislumbrando a redução dos índices de violência e criminalidade, 

conforme apontam os estudos de Ruediner e Riccio (2009). 

Com a redução dos índices de violência e criminal idade ganha a população que tem 

restaurada a sensação de segurança e a qualidade de vida, ganha também a iniciativa 

privada, em suas mais variadas áreas, tendo em vista que podem surgir novos nichos de 

mercado e oportunidades de negócio, e ganha o Estado que terá seus custos de transação 

diminuídos e passando a aplicar os seus recursos de modo mais eficiente e eficaz em 

ações voltadas ao bem-estar da comunidade e na infraestrutura econômica e social. 

o aspecto acima relatado, notadamente do ponto de vista econômico, encontra par nos 

estudos de Fleury e Ouverney (2007) ao tratar das estratégias de regionalização de 

políticas públicas. 

Por se tratar de uma política de Estado que requer, além de funções de articulação 

estratégica - entre organizações, públicas e privadas, e a sociedade, também um viés 

político, o controle do sistema de defesa social, do qual o PPV é a principal ferramenta, 

é exercido diretamente pelo Governador do Estado, através um Comitê de Governança -

órgão deliberativo e de supervisão superior, responsável pela definição das diretrizes 

estratégicas e acompanhamento das ações do SDS, e de um Comitê Executivo do 

Programa Pacto Pela Vida - órgão consultivo, deliberativo e de supervisão superior, 
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com a finalidade de promover a articulação entre os processos de formulação, 

implantação, monitoramento e avaliação de suas ações. 

Através dos órgãos aCIma referenciados, ocorre a promoção e direcionamento, no 

âmbito estadual, dos esforços de todas as Secretarias de Estado, com o objetivo 

principal de reduzir os índices de violência, com ênfase na diminuição dos crimes 

violentos letais intencionais (CVLI), ou seja, crimes contra a vida e, crimes violentos 

contra o patrimônio (CVP), além de, como diferencial relevante, realizar uma política 

de resgate da cidadania e integração social. 

A atenção conferida aos modelos de gestão adotados por parte do Governo da Bahia 

pode ser traduzida através das palavras do Secretário da Segurança Pública, na 

mensagem de abertura do relatório de atividades da Secretaria da Segurança Pública 

relativo ao ano de 201 1  (BAHIA, 2012): 

"A SSP, consciente do seu papel na sociedade, buscou analisar a realidade 

atual, as razões de sua existência, e projetar para o futuro o que deseja 

alcançar, de modo a estabelecer sua visão de futuro, essa última, inclusive, é 

o que inspira e mantém o ideal da nova gestão da segurança pública vivo." 

Ainda conforme o gestor da Pasta "além dos caminhos que a organização SSP deseja 

percorrer, como o organismo vivo que é, haja vista que é composta por pessoas, foi 

preciso reconhecer os valores pulsantes, que unem a força de trabalho, em torno de um 

mesmo ideal ." (BAHIA, 20 12) 

A afirmação acima corrobora com o que Cardoso (2006) aponta como a necessidade de 

mudança de mentalidade por parte dos atores envolvidos no processo, pois não adianta 

apenas a edição de atos legais e normativos para que o papel do Estado e sua forma de 

atuação sejam redefinidos. 
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5.2. Instrumentos e mecanismos de controle do SDS 

De acordo com os princípios constitucionais que norteiam e informam a administração 

pública é necessária a definição de marcos normativos e legais para que a atuação dos 

órgãos públicos possa ser viabilizada, de modo a garantir transparência e legalidade das 

ações realizadas, possibilitando aos órgãos de controle e toda a sociedade a correta 

noção da atuação e responsabilidade de cada ente envolvido. 

De acordo com o nível organizacional - estratégico, tático ou operacional, a Bahia 

implantou um modelo de governança que traz em seu bojo uma série de mecanismos de 

controle, em virtude de suas funções essenciais: monitoramento, avaliação e correção de 

possíveis desvios, através da instituição de algumas ferramentas a exemplo do Comitê 

de Governança; Comitê Executivo do Programa Pacto Pela Vida; e as Câmaras 

Setoriais, além de um Núcleo de Gestão no sentido de equacionar a atuação dos 

diversos órgãos que compõem a rede de defesa social, de modo a conferir transparência 

e efetividade das ações desenvolvidas. 

Figura 3 
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o Comitê de Governança é composto pelo Governador do Estado, Presidente da 

Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 

da Bahia, Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia e 

Defensor Público Geral do Estado da Bahia, tendo como seus principais objetivos, além 

de estabelecer as diretrizes estratégicas das ações, planejar, coordenar e monitorar -

acompanhar, as ações do Sistema de Defesa Social. 

Do ponto de vista do controle a instituição do Comitê de Governança se amolda a 

orientação conferida, dentre outros, por Agranoff e Mcguire (2001), Fleury (2005), 

Tureta (2006), Cruz et aI (2008) no sentido de que para que as redes 

interorganizacionais possam apresentar tendência ao sucesso é necessário que os 

objetivos estratégicos sejam formatados e estabelecidos por um colegiado, composto 

por todos os membros, de forma igualitária e paritária. 

o monitoramento, entretanto, não se restringe ao indicador estratégico, vai além deste 

para alcançar e avaliar, conforme orientação dos estudos de Ring e Van de Ven (1994), 

a aderência e o alinhamento de cada ator com relação aos compromissos assumidos na 

fase de desenvolvimento do relacionamento institucional, com o objetivo de manter a 

estabilidade e durabilidade do modelo adotado. 

o Núcleo Gestor (NG), vinculado diretamente ao Gabinete do Governador do Estado, é 

o órgão responsável pelo controle conforme o art. 16 ,  da Lei nO 12.357/20 1 1 ,  que 

instituiu o Sistema de Defesa Social ,  tendo como finalidade o monitoramento e de 

avaliação dos programas que integram o Sistema de Defesa Social. 

Pela vinculação direta do NG ao Gabinete do Governador do Estado pode-se analisar e 

perceber o status conferido à função de monitoramento e avaliação dos programas e 

ações que compõem o Sistema de Defesa Social, e a importância estratégica que esse 

órgão apresenta para a função controle. 

o Núcleo de Gestão além da função de controle fornece o apOlO técnico e 

administrativo para o funcionamento do Comitê Executivo do Pacto pela Vida e 

também das Câmaras Setoriais nas diversas áreas, fomentando o debate e a colaboração 
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entre os participantes, extraindo objetivos comuns e buscando traduzi-los em ações 

concretas, a serem implementadas a quem for atribuída responsabilidade para fazê-lo. 

Através da Lei nO 12.371/20 1 1  (Anexo B) foi instituído o Sistema de Definição e 

Acompanhamento de Metas para o Indicador Estratégico e outros Indicadores de 

Controle da Criminal idade, como forma de accountability, porque possibilita tanto aos 

gestores, como à sociedade avaliar o desempenho dos órgãos do Estado no combate à 

criminalidade. 

Na área específica da segurança pública o monitoramento e avaliação do PPV são 

realizados, basicamente, através de dois indicadores de resultado : crimes violentos letais 

intencionais (CVLI), incluindo homicídio doloso, lesão corporal e roubo seguido de 

morte; e crimes violentos contra patrimônio (CVP), a exemplo de roubo a 

estabelecimento financeiro, a ônibus, a casa comercial, a residência, a transeunte e a 

veículo, além de extorsão mediante sequestro. São definidas metas de redução de CVLI 

e CVP para cada AISP, cujo desempenho é avaliado pelo Comitê Executivo do 

Programa, presidido, como já mencionado, pelo Governador do Estado. 

A idéia da instituição de um sistema de metas foi inspirado na legislação do Estado do 

Rio de Janeiro, enquanto que a definição de metas para a redução dos números 

absolutos de Crimes Violentos Letais Intencionais - CVLI , bem como os valores para o 

Prêmio por Desempenho Policial , foram definidas com base no modelo de Pernambuco. 

Os Estados de Pernambuco e do Rio e Janeiro têm obtido resultados significativos no 

combate à criminal idade, com a adoção, dentre outros, de programas que contemplam a 

premiação dos servidores em função do alcance de metas pré-definidas. Essa estratégia 

não se constitui apenas num modelo de gestão diferenciado, mas também de controle. 

As experiências vivenciadas pelos estados de Pernambuco e Rio de Janeiro foram 

estudadas por técnicos do Estado da Bahia. Com relação ao primeiro, o Programa Pacto 

pela Vida pernambucano, com relação ao segundo, a política do Rio de Janeiro baseada 

na implantação das Unidades de Polícia Pacificadoras (UPP) e na instituição de metas 

de desempenho para as forças policiais. 
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Cotejando as experiências do Rio de Janeiro e Pernambuco a Bahia adotou um modelo 

misto, tendo em vista que concebeu o Programa Pacto Pela Vida baseado tanto em 

ferramentas de gestão - inspirado no modelo pernambucano, quando no uso de 

procedimentos operacionais, a exemplo das Bases Comunitárias de Segurança e do 

Centro Integrado de Comando e Controle - CICOC - inspirados no modelo de 

segurança carioca. 

Do ponto de vista do controle operacional, foi criado o Centro Integrado de Comando e 

Controle - CICOC, que se traduz num instrumento de gestão integrada de operações e 

controle - monitoramento e avaliação, da atuação das forças integrantes do sistema de 

defesa social, quando empregadas em resposta a incidentes de segurança pública. 

É um sistema integrado que permite o uso associado de capacidades e recursos 

organizacionais dedicados a promover a gestão integrada de serviços e operações de 

segurança pública. As capacidades incluem os métodos, processos e técnicas. Os 

recursos incluem pessoas, logística e tecnologia. 

O CICOC é dotado de equipes formadas por integrantes das diversas instituições que se 

utilizam de um modelo lógico de operação, ferramentas de inteligência e sistemas 

tecnológicos capazes de prover uma imagem fiel e em tempo real do cenário, eventos 

associados e recursos envolvidos, voltadas ao acompanhamento e monitoramento das 

operações para, se necessário, promover alterações pontuais indispensáveis ao 

cumprimento dos objetivos, ou corrigir eventuais falhas, numa espécie de controle 

simultâneo. 

A função do Centro é coordenar e controlar a atuação dos diversos órgãos que compõe a 

rede formada para operacionalizar a prevenção e repressão aos crimes violentos letais 

intencionais (CVLI) e os crimes violentos contra o patrimônio (CVP). 

Para ilustrar a coordenação exercida pode ser verificada através da Figura 4 disposta a 

seguir o organograma da Força-Tarefa de Repressão a Roubos a estabelecimentos 

Financeiros, que demonstra a multiplicidade de organizações que atuam de modo 

integrado. 
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BANCOS 

Com relação ao controle as diretrizes adotadas pela a Norma Geral de Ação nO 

001/201 1 ,  que estabelece a padronização do funcionamento do Centro Integrado de 

Comando e Controle - CICOe: 

" 1 . 1 .  DA COORDENAÇÃO E LI DERANÇA DO eleOe 

Para definição de competências e atribuições o trabalho do eleoe utilizará o 

conceito de "Liderança Situacional", que vem sendo adotado com sucesso em 

"Redes Integradas de Operações" em todo o mundo, e também foi utilizado 

nas diretrizes para planejamento da Copa 2014, definindo que cada órgão 

deve atuar na gestão do eleoe nos limites de suas atribuições legais. 

A liderança situacional é um conceito operacional que compreende a 

coordenação temporária das ações pelo representante da instituição de 

Segurança Pública com competência constitucional e atribuição legal para 

solucionar o evento ou incidente numa determinada situação e em 

conformidade com padrões de conduta operacional previamente acordados 

pelas instituições participantes, sem prejuízo às ações cotidianas. 

Competirá à Superintendência de Gestão Integrada da Ação Policial - SIAP, a 

coordenação técnica do eleOe, devendo produzir relatórios gerenciais 

mensais com a avaliação dos resultados do seu funcionamento, bem assim 

apresentar propostas para seu aperfeiçoamento, em articulação com os órgãos 
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que compõem o Sistema de Segurança Pública do Estado da Bahia e outros 

órgãos parceiros." 

Após a implantação da força-tarefa, tendo o eleoe como ferramenta de monitoramente 

e controle das operações, pode se verificar que, no período 2010-201 1 ,  conforme os 

Gráficos 6 e 7 a seguir, houve a redução do número de ocorrências delituosas contras 

instituições financeiras. 

Gráfico 6 

Gráfico 7 
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Para concluir a análise constante deste capítulo é necessário que se realize um breve 

resumo de tudo o quanto acima exposto e observado durante o estudo do Sistema de 

Defesa Social do Estado da Bahia, materializado, dentre outras, pelas ações do 

Programa Pacto Pela Vida, consubstanciado pela atuação integrada de uma rede 

interorganizacional, que envolve o poder público, a iniciativa privada e a comunidade. 

No estudo do Programa Pacto pela Vida - PPV há evidências de que se buscou adequar 

o modelo de gestão aos conceitos de rede interinstitucional pretendendo com isso 

flexibilizar e dinamizar sua forma de intervenção, reduzindo custos de transação e 

tornando mais efetiva a implementação de sua política pública de defesa social - que na 

sua essência já  pressupõe uma construção coletiva. 

No caso específico do PPV, o objetivo estratégico é minimizar os efeitos da crescente 

onda de violência e criminal idade que assola o Estado, congregando esforços dos mais 

variados entes, sejam eles públicos ou privados, juntamente com a sociedade, de modo 

que sejam contempladas as áreas cruciais da accountability, ou seja:  estabelecimento de 

metas; alinhamento de valores; estabelecimento de confiança; definição de incentivos; 

medição de desempenho; compartilhamento de riscos e gestão de mudanças. 

Uma grande dificuldade encontrada relaciona-se com a dificuldade de remoção de 

barreiras burocráticas tradicionais, conforme já chamava a atenção Cardoso (2006), que 

exigem mudanças que vão além da administração ou gestão das instituições, repousam 

em resistências individuais de atores que atuam no processo. 

Para minimizar essa dificuldade, busca-se permear toda a estrutura, do nível de gestão 

ao nível operacional, com os novos valores e objetivos, fazendo com que todos se 

enxerguem como parte do processo e não como meros instrumentos, refletir sobre as 

ações desenvolvidas e não apenas reproduzir procedimentos operacionais padrão. 
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Através da análise dos dados baseada na leitura dos documentos e registros oficiais, 

além das observações realizadas, foi possível verificar que o modelo de gestão adotado 

evidenciou o seguinte : 

a) estabelecimento de metas e objetivos estratégicos definidos de forma pactuada, 

buscando o alinhamento de valores; 

b) estabelecimento da confiança entre os atores envolvidos; 

c) definição de incentivos - concessão de premiação por desempenho geral (PDP); 

d) aferição de desempenho - estabelecimento do sistema de acompanhamento de 

metas para o indicador estratégico; 

e) compartilhamento de riscos - compromissos estabelecidos entre governo e 

sociedade civil; 

f) gestão de mudanças - instituição da Câmara de Governança; 

g) estabelecimento do controle em todos os níveis da organização nível 

estratégico, através da Comitê de Governança; nível tático, através do Comitê 

Executivo e das Câmaras Setoriais temáticas; e nível operacional, através do 

CICOC - Centro Integrado de Comando e Controle. 

É notável a importância da função controle. Ela está presente em todos os níveis de 

gestão, numa demonstração de que o interesse não está no processo de controle em si 

mesmo, mas sua necessária presença como forma de se alcançar os resultados 

planejados e esperados. 

No nível estratégico, por exemplo, o controle se faz presente através do estabelecimento 

e acompanhamento do cumprimento de metas e objetivos estratégicos que servirão de 

parâmetro de desempenho, conforme pode ser ilustrado através do Anexo "D". 

Lastreada no constante acompanhamento é possível à Câmara de Governança, se 

necessário, realizar a redefinição dos parâmetros em virtude de fatores contingenciais 

e/ou mudanças de cenário. 

No nível tático pode ser citado como instrumento de controle a definição de incentivos 

financeiros que servem tanto como forma de estimular e potencializar a adoção de 

comportamentos proativos através da inovação e da criatividade, balizados por padrões 

pré-estabelecidos, como também se constituem em fontes de monitoramento. A aferição 
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do desempenho, através da comparação do resultado das ações com os indicadores de 

desempenho padrão busca o constante equacionamento das questões que possam 

impactar de forma significativa na consecução dos objetivos estratégicos, ou seja, o 

chamado princípio da exceção (SOBRAL e PECI , 2008). 

A simples confecção de formulários e relatórios que servem para viabilizar o pagamento 

das gratificações por desempenho é uma grande fonte de controle indireto porque 

fornece informações da atuação e do desempenho, tanto individual quanto do grupo, que 

alimentam o nível estratégico na avaliação e análise do ambiente, contribuindo para a 

realização de um monitoramento discreto sobre as atividades operacionais, sem que o 

ator sinta-se vigiado ou controlado. 

Por fim, quanto ao nível operacional, o controle das ações e operações ocorre de forma 

integrada entre as organizações, de modo a evitar conflitos de competência e de 

autoridade, em virtude do caráter autônomo das instituições envolvidas, bem como, em 

se tratando de organizações públicas, pela existência de marcos legais que atribuem e 

distribuem competência. 
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6. CONCLUSÃO 

Este capítulo tem for finalidade apresentar, num breve resumo, o resultado da pesquisa 

realizada, que teve por escopo a verificação da forma pela qual as organizações públicas 

ao atuar em rede equacionam o problema de controle. Tal pesquisa, além da revisão 

bib liográfica e da pesquisa documental, também contemplou um estudo de caso, 

baseado na avaliação do Sistema de Defesa Social do Estado da Bahia, cuja principal 

ação é materializada pelo Programa Pacto Pela Vida. 

Inicialmente o estudo evidencia a necessidade de substituição do modelo burocrático 

tradicional por novos modelos ou formas de atuação do Estado, em virtude do novo 

contexto mundial, permeado pelas crescentes demandas sociais e mudanças ambientais 

e tecnológicas, que se dão de maneira muito veloz, o que requer mecanismos flexíveis e 

ágeis de adequação, que não encontram par no modo burocrático clássico. 

A substituição do modelo burocrático tradicional , marcado, dentre outros, pela 

racionalidade instrumental, hierarquização, impessoalidade e controle de processos 

exige um esforço bastante elevado tendo em vista sua expansão e consolidação como 

modelo de administração e gestão hegemônico durante muitas décadas - chegando ao 

ponto de ser considerada como uma "máquina de difícil destruição". 

A rede, de modo geral, propõe uma forma mais democrática, efetiva e flexível de 

atuação, tendo em vista que a substituição do modelo baseado na autoridade racional

legal, observância extremada e dependente da hierarquia e impessoalidade, possibilita o 

alcance dos objetivos e resultados previstos pela organização através da composição, 

negociação e/ou pactuação, coordenação e cooperação entre atores, complementaridade 

e confiança, além da possibilidade de agregação de valores através da inovação e 

criatividade individuais, respeitadas sempre as delimitações pré-estabelecidas e 

pactuadas, as necessidades e as peculiaridades de cada envolvido, distribuindo a 

realização de ações e sua devida responsabilidade com base nas suas atribuições e 

competências. 
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Conforme demonstrado, a partir da identificação dos diferenciais do modelo em rede, o 

foco da análise se concentrou nas vantagens e desvantagens que este modelo traz, 

notadamente nas questões e dificuldades encontradas com relação ao estabelecimento da 

função controle, tangenciando aspectos vinculados à necessidade de estabelecimento de 

instrumentos de accountability. 

Durante a pesquisa foi possível constatar a sensibilidade de que se reveste o 

estabelecimento de mecanismos de controle nas redes interorganizacionais 

principalmente pelo fato de que, diferentemente do modelo burocrático tradicional onde 

a ênfase do controle se dá nos processos através do sistema racional-legal, a atuação em 

rede encontra dificuldades para estabelecer tais mecanismos devido ao caráter autônomo 

das organizações envolvidas. 

o modelo em rede pressupõe a existência de arranjos voltados à colaboração, 

estabelecida através da confiança e complementaridade, para a consecução de atividades 

e ações desenvolvidas por diversas organizações que apresentam um caráter autônomo, 

numa evidente ausência de hierarquia formal entre os atores envolvidos. 

Para minimizar as dificuldades de estabelecimento de mecanismos de controle, a 

l iteratura aponta para a necessidade de estabelecimento de sistemas híbridos ou mistos, 

baseados tanto em instrumentos tradicionais, a exemplo da formalização de 

procedimentos e estabelecimento de parâmetros de comportamento aceitáveis, de modo 

a diminuir incertezas e custos de monitoramento, quanto de elementos característicos de 

outros sistemas, notadamente a construção e concepção coletiva dos valores, princípios, 

ações e objetivps estratégicos. 

Os estudos enfatizaram e o caso avaliado também demonstrou na prática, que a adoção 

de uma alternativa baseada na construção de objetivos e metas de forma pactuada, e o 

monitoramento realizado de forma compartilhada por um grupo gestor paritário 

formado por representantes de cada uma das organizações envolvidas, capazes de 

resolver tempestivamente problemas e alinhar objetivos, é um mecanismo viável e 

eficiente. 
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A grande discussão surgida em torno do controle e responsabil ização exercida pelas 

organizações em rede encontrou como alternativa advinda do estudo das referências 

bibliográficas e do caso prático, a recomendação de que se faça valer o conceito que 

permeia as redes interorganizacionais, ou seja, complementaridade, colaboração mútua 

e busca de objetivos comuns, acompanhados e monitorados através da adoção de 

sistemas híbridos de controle, que agreguem diversos instrumentos e mecanismos, mas 

que tenham como foco mercante a concepção e definição dos objetivos estratégicos de 

forma pactuada, fazendo com que cada ator se sinta parte responsável, não apenas por 

sua atividade, mas pelo resultado final .  

o caso em estudo demonstrou que a concepção dos objetivos estratégicos de  forma 

pactuada pode ser considerada uma alternativa viável e efetiva para a implementação de 

uma rede próspera, bem como evidenciou a necessidade de adoção de colegiados 

paritários para o exercício da função de controle porque, principalmente na solução dos 

problemas envolvendo desvios, em virtude do sistema de delimitadores legais existente 

na legislação, a correição somente poderá ser exercida pela organização que tiver 

competência (legal) para fazê-lo. 

Por fim cumpre destacar que o caminho para ampliar e consolidar a adoção das redes 

interorganizacionais por parte do Estado (poder público) como uma alternativa viável 

para atuação e intervenção em ambientes complexos, a exemplo da adoção de políticas 

públicas nas áreas de segurança, saúde, educação, necessita mais do que uma edição de 

atos normativos, ou seja, delimitações legais, é indispensável uma mudança da cultura 

organizacional, removendo da mente e dos corações as velhas soluções burocráticas 

tradicionais e implantando a crença em valores, princípios e objetivos estratégicos 

comuns, incentivando a inovação e a criatividade do elemento humano que compõe a 

organização. 

Quanto ao controle, embora os estudos apontem para a existência de aparentes 

dificuldades para sua concepção e implementação no ambiente de rede, a adoção da 

forma colegiada ou pactuada, preferencialmente, em todos os níveis organizacionais, ou 

seja, tanto nas etapas de definição dos objetivos estratégicos, quanto na atribuição de 

tarefas, desenho de procedimentos, monitoramento, acompanhamento e correção de 

desvios, contribui para conferir legitimidade e co-responsabilidade, de modo que cada 
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um saiba o que, quando e onde realizar sua missão, bem como se sinta parte efetiva dos 

resultados alcançados. 

Embora a afirmação acima aponte para uma alternativa viável, o tema certamente 

suscita e requer mais estudos sobre a questão do controle nas redes, tendo em vista que 

o ciclo do conhecimento funciona independentemente do encontro de possíveis soluções 

e é este o caminho que conduz a descobertas inovadoras e criativas. 
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APÊNDICE 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

I. IDENTIFICAÇÃO DA OBSERVAÇÃO 

Data: ______ _ Horário: 
------

Local: 

101 

------------------------------

Objeto da observação: _______________________ _ 

Outros dados relevantes: 
-----------------------

II.QUESTÕES ORIENTADORAS 

1 .  A organização está realmente adotando o modelo em rede? 

2. Porque o Estado, enquanto poder público, decidiu utilizar o modelo em rede ao 

invés de atuar conforme o modelo tradicional? 

3. Quem são e qual é a natureza das organizações ou dos atores que integram a 

rede? 

4. Como ocorreu o processo de desenvolvimento do relacionamento 

interorganizacional? 

5. Porque as organizações se interessam em participar da rede? Que tipo de 

expectativas e objetivos tem as organizações para atuar em rede? 

6.  A rede apresenta instrumentos normativos para sua operação? Que instrumentos 

são utilizados? 

7. Os instrumentos normativos, caso utilizados, preveem mecanismos de controle? 

8. Que mecanismos são utilizados e quem os operacionaliza? 

9. Existem dificuldades de implantação e operacionalização desses instrumentos 

e/ou mecanismos? 

10. Como são encarados os mecanismos de controle pela rede? 

111. OBSERVAÇÕES 
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AN EXO B 



.-
";;'3.' Imprimir 
MEste texto nào SubstitUI o publicado no Dlâno Oflf.lal do Estado." 

LEI  N" 1 2.371 DE 21 DE DEZEMBRO DE 201 1 
Institu i  o Sistema de Defi nição e Acompa n hamento de Metas para o Indicador Estratégico e outros I ndicadores de 
Controle de Criminalidade no Estado da Bahia, estabelece regras para a concessão do Prêmio por Desempenho 
Policial ,  e d á  outras providências.  

o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAH IA, faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei :  

Ar!. 1 °  - Fica instituído o Sistema de Definição e Acompanhamento de Metas, a ser  uti l izado para o Indicador Estratégico e outros 
Indicadores de Controle de Criminalidade, objetivando propiciar aos gestores das instituições envolvidas e ã sociedade e m  geral uma avaliação 
adequada da qualidade do desempenho dos órgãos de Segurança Pública do Estado no com bale à viOlência e à criminalidade . 

§ 1° - O Indicador Estratégico de Controle de Crimi nalidade representa o resultado objetivado pela Política de Segurança Pública do 
Estado na redução do número de Crimes Violentos Letais Intencionais - CVlI . 

§ 2" . Os Indicadores de Controle de Crimlnalidade representam ou quantificam o desempenho de um processo, serviço ou produto, 
sob a ótica da produtividade, qualidade. efetividade ou capacidade. deliníveis em l unção de seu impacto e relevância para o Indicador Estratégico 
de Criminalidade. 

§ 3° - Para fins de aplicação do Sistema ora Irlstituido, entende-se por meta o resultado esperado para o Indicador Estratégico e para 
os demais Indicadores de Controle de Criminalidade. 

Art. 2° - O Sistema de Definição e Acompanhamento de Metas para o Indicador Estratégico e para os demais Indicadores de Controle 
de Criminalidade será gerido pelo Comité Executivo do Programa Pacto pela Vida. órgão criado pela Lei nO 1 2.357. de 26 de setembro de 201 1 .  

Ar!. 3° - No âmbito do Sistema ora instituído serão definidas metas quadrienals e anuais para o Indicador Estratégico e para os 
demais Indicadores de Controle de Criminalidade. 

§ 1° - A meta quadrienal para o Indicador Estratégico e para os demais Indicadores de Controle de Criminalidade será estabelecida 
pelo Comitê Executivo do Pacto pela Vida. e norteará a definição das metas anuais compreendidas no quadriênio. 

§ 2" - A meta anual para o Indicador Estratégico e para os demais Indicadores de Controle de Criminalidade será estabelecida pelo 
Comitê Executivo do Pacto pela Vida, para o ano imediatamente seguinte. levando em consideração a meta quadrienal. excepcionando-se a 
primeira meta anual definida após a publicação desta Lei . 

§ 3° - A definição da meta anual para o Indicador Estratégico deve estipular o percentual de redução do número de CVlI em relação 
ao ano imediatamente anterior. 

§ 4° . As metas anuais e quadrienais para o Indicador Estratégico e para os demais Indicadores de Controle de Criminalidade 
deverâo ser perseguidas de forma integrada pela Secretaria da Segurança Pública e seus órgãos em regime especial. 

§ 5" - As melas para os Irldicadores de conlrole de criminalidade deverão ser definidas levando em consideração o seu potencial 
impacto na redução do número de CVlI . 

§ 6° - A periodicidade da avaliação dos resultados alingidos pelos órgãos de Segurança Pública do Estado em relação às metas 
anuais e quadrienais do Indicador ESlratégico e dos demais Indicadores de Conl role de Criminal idade será definida pelo Comitê Executivo do 
Pacto pela Vida. 

Art. 4° - A Área Integrada de Segurança Pública - AISP constitui a menor unidade territorial considerada para fins de apuração de 
resultados e comparação com as metas estabelecidas. 

Ar!. 5° - O território do Estado da Bahia constitui a maior unidade territorial considerada para fins de apuração de resultados e 
comparação com as metas estabelecidas. 

Art. 6° - Para fins de apuração de resultados e comparação com as metas estabelecidas, quando oportuno e conveniente ao Poder 
Executivo, poderão ser estabelecidas unidades territoriais com dimensões intermediárias entre a AISP e o territórto do Estado da Bahia. 

Ar!. 7° - Os processos de execução das metas quadrienals e anuais deverão ser compatibilizados com o Plano Plurianual e com a Lei 
Orçamentária Anual, respectivamenle. 

Art. 8° . Fica instituído o Prêmio por Desempenho Policial - PDP, parcela de caráter eventual ,  atribuída aos servidores em exercício 
na Secretaria da Segurança Pública e seus órgãos em regime especial, e m  virtude do alcance de metas pré-estabelecidas, em função do 
desempenho no processo de redução dos Crimes Violentos Letais Intencionais - CVU. 

§ 1° - O Prêmio de que trata o caput deste arligo contemplará resultados alcançados em Áreas Integradas de Segurança Pública -
AISP, não substituindo ou complementando a remuneração devida ao servidor, nem constituindo base de incidência de qualquer vantagem ou 
encargo, não se lhe aplicando o princípio da habitual idade. 

§ 2" - Para fins de delim uação do exercício em AISP.  de definição de metas e de acompanhamento da evolução do desempenho 
serão considerados como componente de cada AISP : 

I - as Delegacias de Polícia TerritoriaiS; 

I I  - os Batalhóes de Polícia Militar; 

1 1 1  - as Companhias Independentes de Polícia Militar; 

IV - as Delegacias de Polícia Especializadas. desde que. por ato especifico, seja definido desdobramento operacional na 
área, vinculado ao conceito de AISP; 

V - as organizações de Policiamento Especializado da Polícia Mi l i taI ,  desde que,  por ato específiCO, seja definido 
desdobramento operacional na área, vinculado ao conceito de AISP; 

VI  - as organizações de Bombeiros Militares. desde que,  por ato específico, seja definido desdobramento operacional na 
área, vincuJado ao conceito de AISP; 

VI I  - as unidades do Departamento de PolíCia Técnica. desde que, por ato específiCO, seja definido desdobramento 
operacional na área, vinculado ao conceito de AISP. 

§ 3° - E vedado o pagamento de qualquer antecipação do Prêmio a que se refere este artigo. 

§ 4° - Não fará jus ao Prêmio por Desempenho Policial o serVidor que perceba o Prêmio de Desempenho Fazendário - PDF, 
Gratificação Especial por Produtividade - GEP.  prevista no ar!. 4° da Lei nO 7 .023, de 23 de janeiro de 1 997 ,  Gratificação de Incentivo ao 



Desempenho - G I D ,  Gratificação pela Execução de Serviços do Programa de Transportes - GET,  Gratificação peta Execução de 
Serviços do Programa de Edificações Públicas do Estado da Bahia - G E P  ou outras vantagens baseadas na aferição de desempenho ou 
produtividade. 

§ 5° - As demais condições e limites para a concessão do Prêmio por Desempenho Policial serão previstas em Regulamento próprio. 

§ 6° - A aferição do desempenho policial dar-se-á a partir de 20 1 1 ,  com efeitos financeiros a partir de 20 1 2. 

Art. go - Para fins de concessão do Prêmio por Desempenho Policiai - PDP serão considerados: 

I - o local de desempenho, dentro do Estado da Bahia, das atribuições dos servidores em exercício na Secretaria da 
Segurança Pública e seus órgãos em regime especial; 

I I  - a redução dos CVLI no ano anterior ao do respectivo pagamento. 

Art. 10 - O Prêmio por Desempenho Policiai - PDP terá periodicidade anual, sendo pago a cada mês de abril, nos vatores 
estabelecidos no Anexo I desta Lei, observados as seguintes classi ficações e critérios: 

I - PDP- l ,  para os servidores em exercício na S\lcretaria da Segurança Pública e seus orgaos em regime especial, 
formalmente designados para atuação em Area In tegrada de Segurança Pública - AISP, desde que esta tenha 
alcançado redução anual do número de CVLI em percentual igual ou superior ao valor da meta estabelecida para o 
ano de apuração, e que se enquadre em pelo menos uma das seguintes hipóteses: 

a) obter uma das três maiores reduções anuais em números absolutos de CVLI no Estado d a  Bahia, em relação às 
demais AISP:  

b)  obter uma das três maiores reduções anuais em números absolutos de CVLI em Salvador e na Região 
Metropolitana de Salvador - RMS,  em relação às demais AISP da Capital e RMS;  

c)  obter uma das três maiores reduções anuais em números absolutos de CVLI  no interior, em relação às demais 
AISP do interior; 

d) obter uma das três maiores reduções anuais do percentual do número de CVLI no Estado da Bahia, em relação às 
demais AISP; 

e) obter uma das três maiores reduções anuais do percentual do número de CVLI em Salvador e na Região 
Metropolitana de Salvador - RMS,  em relação às demais AISP da Capital e RMS;  

� obter uma das t rês  maiores reduções anuais do percentual do número de CVU no interíor, em relação às demais 
AISP do interior; 

11 - PDP-2, para os servidores em exercício na Secretaria da Segurança Pública e seus órgãos em regime especial, 
formalmente designados para atuação em AISP que tenha alcançado redução anual do número de CVLI em 
percentual igual ou superior ao valor da meta estabelecida para o ano de apuração; 

1 1 1  - PDP-3. para os servidores e agentes políticos em exercício na Secretaria da Segurança Pública e seus órgãos em 
regime especial, formalmente designados para atuação nas unidades previstas no Regulamento próprio, desde que 
o Estado da Bahia tenha alcançado a meta percentual de redução no anual dos CVU; 

IV - PDP-4.  para: 

a) os servidores em exercicio na Secretaria da Segurança Pública e seus órgãos em regime especial, formalmente 
designados para atuação em A I S P  que tenha alcançado redução anual do número de CVLI inferior à meta 
estabelecida para o ano; 

b) os servidores em exercicio na Secretaria da Seg urança Pública e seus órgãos em regime especial das unidades 
não abrangidas pelo PDP-3 e não regulados pelas hipóteses previstas nos PDP- t ,  PDP-2 e PDP-5; 

V - PDP-5, para os servidores em exercício na Secretaria da Segurança Pública e seus órgãos em regime especial que, no 
ano anterior ao da percepção do Prêmio, tenham ingressado no quadro de pessoal dos referidos órgãos, desde que 
em exercício há pelo menos 06 (seis) meses. 

§ la - O PDP· l  será pago para os servidores das AISP enquadradas nas hipóteses previstas no inciso I do caput deste artigo, 
segundo o resultado da multiplicação do valor constante no Anexo I desta Lei pelos coeficientes abaixo indicados, da forma seguinte: 

I . coeficiente de 1 (um) para a: 

a) maior redução anual em números absolutos de CVLI no Estado da Bahia em relação às demais AISP: 

b) maior redução anual  do percentual do número de CVLI no Estado da Bahia em relação às demais AISP; 

1 1  . coeficiente de 0,85 (zero vírgula oitenta e cinco) para a:  

a) segunda maior redução anual  em números absolutos de CVLI no Estado da Bahia e m  relação às demais AISP: 

b) segunda maior redução anual  do percentual do número de CVLI no Estado da Bahia em relação às demais AISP; 

c) primeira maior redução anual em números absolutos de CVLI em Salvador e na Região Metropolitana de Salvador 
. RMS em relação às demais AISP da Capital e RMS;  

d)  primeira maior redução anuat do percentual do número de CVLI  em Salvador e na Região Metropolitana de 
Satvador - RMS em relação às demais AISP da Capital e RMS;  

e) primeira maior redução anuat em números absotutos de CVLI  no int erio., em relação às demais AISP do interior; 

� primeira maior redução anual do percentual do número de CVLI no interior em relação às demais AISP do interior; 

111 . coeficiente de 0.75 (zero vírgula setenta e cinco) para a: 

a) terceira maior redução anual em números absolutos de CVLI no Estado da Bahia em relação às demais AISP; 

b)  terceira maior redução anual  do percentual do número de CVLI no Estado da Bahia em relação às demais AISP; 

c) segunda maior redução anual em números absolutos de CVLI em Salvador e na Região Metropolítana de Salvador 
- RMS em relação às demais AISP da Capital e RMS ; 

d) segunda maior redução anual do percentual do número de CVLI em Salvador e na Região Metropolitana de 
Salvador - RMS em relação às demais AISP da Capital e RMS;  



e) segunda maior redução anual em números absolutos de CVlI no interior em relação às demais AISP do interior; 

f) segunda maior redução anual do percentual do número de CVlI no interior em relação às demais AISP do interior; 

IV . coeficiente de 0,70 (zero vírgula setenta) para a :  

a )  terceira maior redução anual em números absolutos de CVlI e m  Salvador e n a  Regíão Metropolitana d e  Salvador -
RMS em relação às demais AISP da Capital e RMS;  

b) terceira maior redução anual do percentual do número de CVlI em Salvador e na Região Metropolitana de 
Salvador - RMS em relação às demais AISP da Capital e RMS;  

c )  terceira maior redução anual em números absolutos de CVlI no interior em relação às demais AISP do interior; 

d) terceira maior redução anual do percentual do número de CVlI no interior em relação às demais AISP do interior. 

§ 2" - Os critérios de desempate aplicáveis á composição das classificações previstas para fins de pagamento do PDP- l ,  
estabelecidas nos termos das hipóteses previstas no inciso I do a rt .  1 0 ,  serão definidos e m  Regulamento. 

§ 30 - O Prêmio por Desempenho Policiai · PDP será concedido uma vez por ano para os servidores que adquirirem direito ao 
mesmo, em apenas uma das classificações previstas nos incisos do caput deste artigo, vedada a acumulação de qualquer espécie. 

Art. 1 1  - Para fins de aquisição do direito de percepção ao Prêmio por Desempenho Policial - PDP, os servidores da Secretaria da 
Segurança Pública e de seus órgãos em regime especial deverão cumprir o intersticio minimo de 1 80 (cento e oitenta) dias, ininterruptos ou não, 
em unidades dos órgãos mencionados neste artigo, considerados apenas as passagens por unidades com prazo igual ou superior a 60 (sessenta) 
dias. 

§ 1 ° - Incluem·se na contagem dos interstícios previstos no caput deste artigo, os dias de afastamento decorrentes de férias, os dias 
relativos às concessões previstas no art. 1 1 3 da Lei na 6.677, de 24 de setembro de 1 994,  e os dias relativos aos afastamentos temporários 
previstos no art. 1 4 1  da Lei na 7.990, de 27 de dezembro de 200 1 .  

§ 2" . Excluem-se da contagem dos intersticios previstos no caput deste artigo, os dias de licenças concedidos com base nas Leis na 
6.677, de 24 de setembro de 1 994 , e na 7.990, de 27 de dezembro de 200 1 .  

§ 3° - Excluem·se, ainda, d a  contagem dos intersticios previstos n o  caput deste artigo, o s  dias decorrentes d e  afastamento por razão 
preventiva determinado por autoridade instau radora de processo administrativo disciplinar, Conselhos de Justificação e de Disciplina da Polícia 
Militar, inclusive. 

Art. 1 2  . Na hipótese do servidor ter exercido suas normais atribuições durante o ano em mais de uma unidade, observado o disposto 
no art. 1 1  desta Lei, o Prêmio por Desempenho Policial · PDP será concedido segundo a faixa de premiação à qual fizer jus a unidade onde o 
servidor atuou na maior pari e do ano. 

Parágrafo único - Havendo igualdade na comparação de períodos de atuação, o serVidor perceberá o valor ao qual fizer jus a unidade 
na qual tiver desempenhado suas atividades por último, observados apenas os per iodos iguais . 

Art. 1 3 · A concessão do Prêmio por Desempenho Policiai - PDP em seu valor integral fica condicionada ao alcance de redução igual 
ou superior ao valor estabelecido para a meta percentual de redução anual dos CVLI no âmbito do Estado da Bahia, fixada nos termos do 
Regulamento, em qualquer das suas cinco faixas de premiação, desde que cumpridos os requisitos ou condições para a percepção exigidos para 
o pagamento do PDP em cada faixa. 

§ 1 0 - Para fins de pagamento do PDP- l ,  quando a redução percentual do número de CVlI não for igual ou superior à meta 
estabelecida para o ano no âmbito do Estado da Bahia e for igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) da mesma, será considerado para fins 
do cálculo da premiação o valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do correspondente ao PDP- l definido no Anexo I, observados os 
requisitos e regras previstas nesta Lei para o pagamento do PDP- l . 

§ 2" . Não serão pagos o PDP-2, PDP·3, PDP-4 e PDP-5 quando não for alcançada redução igual ou superior ao valor estabelecido 
para a meta percentual de redução anual dos CVlI no ãmbil0 do Estado da Bahia, nem em seus valores integrais nem em valores parciais. 

§ 30 - Não será pago o Prêmio por Desempenho Policial - PDP ao servidor punido com pena de restrição da liberdade em processo 
criminal, após trânsito em julgado da sentença, durante a execução, incluído o período de sua suspensão condicional, se concedida esta. 

Art. 14 - Os valores das faixas do Prêmio por Desempenho Policiai · PDP variarão de acordo com os percentuais de CVlI ocorridos 
por grupo de 1 00.000 (cem mil) habitantes no Estado da Bahia, previstos no Anexo " desta Lei. 

§ la . Os percentuais de acréscimo previstos no Anexo " serão apl icados sobre os valores constantes no Anexo I desta Lei. 

§ 2" - Os acréscimos aplicam-se somente aos pagamentos efetuados para o ano no qual se verificar pela primeira vez cada hipótese, 
não se incorporando aos valores constantes no Anexo I desta Lei de modo definitivo. 

§ 30 - O Regulamento disporá acerca do pagamento do acréscimo nas situações em que a ocorrência dos percentuais previstos no 
Anexo " dêem-se em ano no qual o Estado da Bahia não tenha igualado ou superado sua meia de redução anual do percentual do número de 
CVLI. 

§ 40 - Os acréscimos não serão devidos quando o Estado da Bahia, a partir da pu blicação desta Lei, já houver alcançado em ano 
anterior uma taxa de CVlI por grupo de 1 00 .000 (cem mil) habitantes menor do que a taxa para o ano objeto de análise. 

Art. 1 5  - Para efeito de concessão do Prêmio por Desempenho Policial - PDP no exercicio de 20 1 2 ,  excepcionalmente serão 
considerados os desempenhos dos servidores da Secretaria da Segurança Pública e de seus órgãos em regime especial no processo de redução 
dos CVLI a partir da publicação desta Lei, condicionado o pagamento ao alcance da meta de redução percentual do número de CVLI no Estado da 
Bahia estabelecida para o ano de 20 1 1 ,  por ato normativo do Secretário da Segurança Pública. 

Art. 1 6  - Os processos de apuração dos resultados d e  pagamento do Prêmio por Desempenho Policial · PDP serão estabelecidos por 
meio de Regulamento. 

Art. 1 7  - Fica o Poder Execulivo autorizado a promover, no prazo de 1 20 (cento e vinte) dias, os atos necessários às modificações 
orçamentárias que se fizerem necessárias ao cumprimenlo do disposto nesta Lei, respeitados os valores globais constantes do orçamento vigente. 

Art. 18 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Art. 19 - Ficam revogados o art .  1 1  da Lei nO 1 1 .356, de 06 de janeiro de 2009, e o art.  70 da Lei na 1 1 .6 1 3, de 06 de novembro de 
2009. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 21  de dezembro de 20 1 1 .  

JAQUES WAGNER 
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Secretário da Casa Civil em exerci cio 
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Secretário da Administraçáo 

Mauricio Teles Barbosa 
Secretário da Segurança Pública 

A N EX O  I 

PRÊMIO DE DESEMPENHO P O L I C I A L  - PDP (EM R$) 

Classifica�:àl) Dclcgatlu dl� Pu l íc ia Civil  
Ofil'i.1I 1 1 :, Policia M i liltt r 

I lIvcSl igiHlur tlc Polícia Civil  
Escl: ivãu de Pulicia Civil 
Pra�:a tia I'ulidi! M i lit.u' 

I'crilu Técll il'U 
PedIU Criminal 

Pt'rilu Médico Lcg.isla 
r'trilu OcluIIIO- Ll'Jpl l 

Cal�(I em COllliss,in . D(\S 
C .. rgu CIII CUlllissitu - DA I 

1 ' 1)1'- 1 1($ 4 000,00 H$ 2 .XOO,OO 
I 'DI'-2 1($ 2. 7IJO,OO R5 1 . 620,00 
I 'DI '·] R$ l. OOO,OO RS 1 . 200,OIJ 
I'DI'-4 H$ 1 .000,00 R$ (100,00 
I'DI'-5 R$ WO,OO R$ ]liO,tl[) 

ANEXO 11 
VARIAÇÃO DO VAL O R  DO PRÊMIO DE D E S E M P E N H O  POLICIAL POR PERC E NTUAIS D E  CVLI 

O C ORRIDOS POR G R U P O  DE 100.000 ( C E M  MIL)  HABITANTES NO ESTADO DA BAHIA 

1:'-:. d e  ocon'ênl'ias tlc CVLI pur grupu til' I I OU.UUO hahil,,"I.:, . 
IY;, dl' ,u.'réscilllu 110 )'1»> 

26 I 50 
I �  I 1 00 

1 (' , 1 5  I 1 25 
� __________ �1�3�,7�3 _____________ � __________ �1�2�5 ____________ � 

1 1 ,67 I 1 25 
l).�2 I 1 25 
H.4.1 I 1 25 
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LEI W 1 2 .357 DE 26 DE SETEMBRO DE 201 1  
Institui o Sistema d e  Defesa Social, o P rograma Pacto pela Vida , e d á  outras providênc ias. 

o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Ar!. 1° - Fica instituído, no âmbito do Estado da Bahia. o Sístema de Defesa Social - SDS. com a finalidade de formular, implantar, 
monitorar e avaliar a Política Pública de Defesa Social. 

§ 1 ° - A Política Pública de Defesa Social resultará da Integração de projetos e ações nas áreas de Educação, Trabalho, Emprego, 
Renda e Esporte. Cultura, Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza. Saúde, Promoção da Igualdade Racial, Políticas para as Mulheres, 
Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Segurança Pública e Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia, orientados com 
vistas à promoção da paz social. 

§ 2" - O Sistema de Defesa Social será implementado em articulação com as atividades institucionais dos Poderes Legislativo e 
Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado da Bahia . 

Art. 2" - Integram o Sistema de Defesa Social: 

I - o Comitê de Governança, órgão deliberativo e de supervisão superior, responsável pela definição das diretrizes 
estratégicas e acompanhamento das ações que objetivem, no âmbito do Estado da Bahia, a progressiva e contínua 
redução das taxas de criminalidade, em especial aquelas relacionadas aos Crimes Violentos Letais Intencionais -
CVL I ;  

" - o Gabinete d o  Governador, órgão central d o  Sistema; 

1 1 1  - os seguintes órgãos setoriais : 

a) a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização; 

b) a Secretaria de Comunicação Social: 

c) a Secretaria de Cultura; 

d) a Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza; 

e) a Secretaria da Educação; 

n a Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos; 

g) a Secretaria de Políticas para as Mulheres; 

h) a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial; 

i) a Secretaria da Saúde; 

j) a Secretaria da Segurança Pública; 

k) a Secretaria do Trabalho, Renda, Emprego e Esporte. 

Ar!. 3° - O Comitê de Governança tem a seguinte composição: 

I - o Governador do Estado; 

1 1  - o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia; 

1 1 1  - o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia : 

IV - o Procurador Geral de Justiça do Ministério PúbliCO do Estado da Bahia; 

V - o Defensor Público Geral do Estado da Bahia . 

Parágralo único - O Regimento Interno do Comitê de Governança, que fixará as normas de seu funcionamento, será aprovado por 
maioria absoluta de seus membros, no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da publicação desta LeI . 

Art. 4° - Compete ao Comitê de Governança: 

I - estabelecer diretrizes estratégicas para a promoção de ações que visem à redução das taxas de criminalidade, em 
especial aquelas relacionadas aos Crimes Violentos Letais I ntencionais - CVLI; 

l i  - aprovar, acompanhar e apoiar os processos de formulação, implantação, monitoramento e avaliação de programas que 
visem à redução das laxas de criminalidade, em especial aquelas relacionadas aos Crimes Violentos Letais 
Intencionais - CVLI:  

1 1 1  - propor e Incentivar a realização de estudos e projetos que visem à melhoria da integração da gestão no âmbito dos 
programas: 

IV - elaborar e aprovar o seu Regimento, bem como suas alterações; 

V - dirimir dúvidas quanto às matérias de sua competência; 

VI  - exercer outras atividades correlatas. 

Art. 5° - O Gabinele do Governador será responsável pelo planejamento, coordenação e acompanhamento das ações do Sistema de 
Defesa Social. 

Ar!. 6° - Os órgãos seloriais do Sistema adotarão as práticas de planejamento integrado para a formulação e revisão da Política 
Pública de Defesa Social, sendo responsáveis pela execução dos programas constantes da referida política, i ncorporando como diretriz a 
realização de consullas públicas ou utilização de outros meios que garantam a efelíva participação popular . 

Ar!. 7° - Fica instituído o Programa Pacto pela Vida, consistente no conjunto de projetos e atividades desenvolvidos por diversos 
órgãos do Poder Público e em interação com a sociedade civil, que tem como finalidade promover a redução da criminalidade e violência no 
Estado da Bahia, com ênfase na prevenção e combate aos Crimes Violentos Letais IntenCionais - CVLI . 



Art. 8° - Fica instituido , no âmbilo do Programa Pacto pela Vida. o Comitê Executivo, órgão consultivo, deliberativo e de supervisão 
superior, com a finalidade de promover a arliculação entre os processos de formulação, implantação, monitoramento e avaliação de suas ações. 

Pa rágrafo único - O Comitê referido no caput deste artigo será auxiliado por Câmaras Setoriais que funcionarão em apoio às suas 
atividades. 

Art. 9° - O Comitê Executivo do Paclo pela Vida tem a seguinte composição: 

I - o Governador do ESlado, que o presidirá: 

1 1  - OI (um) representante do Gabinete do Governador, designado mediante ato próprio do Chefe do Poder Executivo: 

111 - o Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização: 

IV - o Secretário de Comunicação Social; 

V - o Secrelário de DesenvolVimento Social e Combate à Pobreza; 

VI  - o Secrelário da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos; 

VII - o Secretário da Segurança Pública; 

VII I  - 01 (um) represenlante do Poder Legislalivo do Estado da Bahia; 

IX - 01 (um) representante do Tribunal de Jusliça do Estado da Bahia: 

x - O I  (um) representante do Ministério Púbtico do Estado da Bahia; 

XI  - O I (um) representante da Defensoria Pública do Estado da Bahia. 

§ 1 °  - Os representantes de que tratam os incisos VIII a XI deste artigo serão indicados pelos Chefes dos seus respectivos Poderes e 
órgãos. 

§ 2° - Os membros Titulares serão substituidos, em suas ausências ou impedimentos, pelos seus respectivos suplentes, a serem 
indicados pelos dirigenles máximos dos Poderes ou órgãos a que pertençam. 

reuniões. 
§ 3° - Extraordinariamente, o Comitê poderá convidar autoridades públicas e membros da sociedade civil para participarem de suas 

Arl. 10 - Compete ao Comitê Executivo do Pacto pela Vida: 

I - conduzir o processo de fOlmu lação da política do Programa; 

11 - zelar pela integração dos projetos e ações que seráo executados no âmbilo do Programa, utilizando-se de práticas de 
planejamento integrado; 

1 1 1  - garantir o alinhamento do Programa com os instrumentos de planejamento orçamentário do Estado da Bahia; 

IV - monitorar e avaliar a evolução do principal indicador de impacto do Programa, as taxas de Crimes Violentos Letais 
Intencionais - CVLI; 

V - instituir Câmaras Setoriais; 

VI  - realizar, através das Câmaras Setoriais, estudos e projetos, que visem o aprimoramento das ações relativas ao 
Programa. 

Arl. 1 I  - O Regimento do Comitê Executivo do Pacto pela Vida, por ele aprovado e homologado por ato do Governador do Estado, 
fixará as normas de seu funcionamento. 

Arl. 1 2  - As reuniões do Comitê nâo serão remuneradas. sendo consideradas serviço públ ico relevante ao Estado. 

Arl. 13 - As Câmaras Setoriais, integrantes do Comitê Executivo do Pacto pela Vida, terão por finalidade propor e definir diretrizes e 
políticas setoriais que contribuam para a reduçâo das taxas de Crimes Violentos Letais Intencionais - CVLI, na sua respectiva área de atuação. 

§ 1° - As Câmaras Setoriais serâo constiluidas e terão sua composição, competências, organização e normas de funcionamenlo 
definidas por Resolução do Comitê. 

§ 2" - As Câmaras Setoriais deverão submeter ao Comitê Execulivo do Pacto pela Vida seus Planos de Trabalho, no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da data de sua instalação e, nos exercicios subsequentes, conforme prazo determinado pelo Comitê. 

Art. 1 4  - O Comitê Executivo e as Câmaras Setoriais releridos nesta Lei não substituirão aqueles criados para políticas públicas e 
áreas de atuação especificas, que permanecerão com suas atribuições e funções já eslabelecldas. 

Art . 1 5  - O Comitê Executivo e as Câmaras Setoriais poderão convidar técnicos de notório conhecimento e experiência ou 
representantes de outras instituições para participarem de reuniões. sem direito a voto, com o objetivo de emitir parecer sobre assunto de sua 
especialidade. 

Arl. 1 6  - Fica criado o Núcleo de Gestão - NG, na estrutura do Gabinete do Governador, com a finalidade de aluar na concepção e 
execução dos processos de monitoramento e de avaliação dos programas que integram o Sistema de Defesa Social. 

Art. 17 - Ficam criados, na estrutura do Gabinete do Governador, alocados no Núcleo de Gestão, os seguintes cargos em comissão: 

I - 0 1  (um) cargo de Coordenador Executivo. simbolo DAS-2B, a ser ocupado por servidor de carreira, para exercer as 
funções de articulação instilucional entre os órgãos integrantes do Sislema de Defesa Social e a gestão estratégica 
dos processos relacionados à Política Pública de Defesa Social; 

1 1  - 0 1  (um) cargo de Coordenador I, sim bolo DAS-2C, a ser ocupado por servidor de carreira, para exercer as atividades 
de gerenciamento administrativo das atividades do Núcleo. 

Ar\. 18 - O Gabinete do Governador, por meio do Núcleo de Gestão e de outras unidades, dara apoio técnico e administrativo para o 
funcionamento do Comitê Executivo do Pacto pela Vida e das Câmaras Setoriais. 

Art. 19 - As atividades do Sistema de Defesa Social serão exercidas sob a orientação lécnico-jurídica da Procuradoria Geral do 
Estado. 

Arl. 20 - O Gabinete do Governador emitirá os atos normativos complementares, necessarios ao funcionamento do Sistema. 

Ar\. 21 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, no ãmbito do Executivo, correrão por conta dos recursos constantes do 



orçamento do exercicio, ficando este Poder autorizado a promover as alterações que se fizerem necessárias. 

Ar!. 22 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei,  no que couber, no prazo de 1 20 (cento e vinte) dias a partir da data de sua 
publicação, 

Ar!. 23 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAH IA, em 26 de setembro de 201 1 .  
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PODER EXECUTIVO 

E IXO ESTRUTURANTE 
INCLUSÃO SOCIAL E AFIRMAÇÃO DE DIREITOS 

Embora a Constituição Brasileira de 1 988 garanta que todos 

são iguais perante a lei - sem disti nção de qualquer natu

reza -, a discr iminação, o preconceito e a extrema desigual

dade socia l  persistem no país e na Ba hia .  

Para enfrentar esse quadro, as  políticas de combate à po

breza e de inclusão social têm sido priorizadas. Trata-se de 

garantir a satisfação de necessidades básicas, qual idade de 

vida e desenvolvimento humano para os indivíduos e gru

pos sociais que se encontram em desvantagem de oportu

nidades e d i reitos. Trata-se de assegu rar  o acesso un iversal a 
serviços públ icoS de qual idade, mas de entender também 

que as polít icas socia i,s precisam ser orientadas segundo o 

pr incípio do tratamento equitativo e que a equidade, por 

seu turno, depende m U i tas  vezes ele ações afirma rlvas A 

u n iversalidade só será um fato na medida em que o poder 

pLjblico fizer mais para quem mais precisa. 

o Eixo I do PPA 201 2-20 1 5, Inclusão sOCIal e Afirmação de 
Direitos, relaciona os enfoq ues estratégicos, programas e 

compromi ssos que buscam inc lu i r  socia lmente a popula

ção menos favorecida, reduzir  a s  desigua ldades, comba

ter todas  a s  formas de preconceito e respeitar a s  d iferen

ças e diversidades de condições e opções que existem na 

sociedade baiana . 

o E ixo é formado pelos seg ui ntes temas: Desenvolvimen

to Soc ia l ,  Inc lusão Produtiva, Saúde, Educação, Seg urança 

Públ ica, Esporte e Lazer, Trabalho e Renda, Cidadania e 

D i re i tos Humanos e Gênero, Raça e Etnia .  

43  



ÁREA TEMÁTICA 
SEGURANÇA PÚBLICA 

A trans ição do século XX para o século XXI se fez acom pa

nhar de um sentimento general izado de que as soc ieda

des ocidentais estão prestes a sucumbir  d iante do cr ime 

e da violência . No Bras i l ,  nos anos recentes, a segurança 

públ ica tem ocupado posição de destaque nas agendas 

gover namentais em todos os níveis da  federação, ao con

trário do que acontecia no in ício da  década de 90, quan

do a violência era u m  fenômeno t íp ico das capita i s  e suas 

regiôes metropol itanas. 

Nos ú l ti mos anos, a morte por causas externas, inc lus ive 

os homicidios, tem subst ituído progressivamente as epi

demias e doenças enquanto causa principal de morte en

tre os jovens. Na Bahia, em 2008, do total de óbitos neste 

perFil e t á r iO, 7 7% fo ram a tri buídos a ca usas externas, com 

o homicíd io sendo responsável por 50% das mortes entre 

os jovens baianos I .  

Desde o linal dos anos 90, quando a t i ng iu 1 4, 3  por 1 00 
mi l  habi tantes, a taxa de homicídio vem a presentando 

I WAI)I:LI-ISZ. Ju l iO  Jacobo Mapa da Violê n c i a  2 0 1 1 (h JOVPI" do 
BldSi l  Inst ituto Sangilr l  20 1 1  

1 40 

cresc imento. En t re 2006 e 2009, a velocidade de incre

mento foi acentuada, com a taxa passando de 23, 1 para 

34,2' . Na comparação entre os estados, a Bahia passou, 

neste ú l u l Y10 ano, a figul  ai ent re os 1 0  mais violen tos, ocu

pando a 8" posição ] 

o quadro se torna a i nda mais preocupante quando se 

compara a evol ução do homicídio no estado, no Nordes

te e no Bras i l . Como mostra o gráfico a segui r, os índices 
ba i a n os, embora sigam a mesma tendência verificada na 

regi ão Nordeste, destoam radicalmente do quadro bra

si leiro. Entre 2000 e 2009, a taxa de homicídios baiana 

c resceu em média 7% ao ano, superando o crescimento 

m édio da reg ião Nordeste (4,5%) e do Bra s i l  (- 1 )). 

Dados ma i s  recentes revelam, en tretanto, uma pr imeira 

redução do índice de homicídios na Bahia _  A taxa por 1 00 

m i l  habitantes, em 201 0, estabi l izou-se, e ocorreu uma 

2 Dados do Cent lQ  de documentaç.ão e estilt isllCil da PoliCia Civi l  da 

Bahia (CWEP) 

3 Forum �ra l i le l ro de Segulança Pública Anuário do fórum Brasileiro 

de segurança publica 20 1 0  Dls-ponivet em hl tpj/www2.forumse
g1Hanca 019 br/conlent/" nu%C3%A I riO Acesso em 02 ago 2 0 1 1 
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queda de 1 5,6% no nú mero absol uto de casos dolosos 

no estado no pr imei ro semestre de 20 l i , em comparação 

com o mesmo período do ano a nter ior, Estes dados Já s i 

nal izam uma m udança de sentido na evolução da  taxa " 

Entre as principais causas a registrar para a elevação da taxa de 

homicídios, deve ser apontado o crescimento da oferta e do 

consumo de crock, com o fortemente correlacionado aumen-

4 Centro de documentação e e s t d t i s l l c a  rli} Pol i C ia  C iv i l  d.l �a!",l 

2005 2006 2007 2008 2009 

to do número ele Jovens vitimados pelo tráfico de drogas, O 

avanço do consumo e circulação desta droga tem ocorrido 

tanto na capital como nas cidades do interior, No conjunto 

do estado. as  apreensões de crock aumentaram 3.3 1 0%  entre 

2004 e 20 1 0, saindo de 1 0,5 kg para 357,4 kg, Entre 2006 e 

2010, o IlLlIlIero de adolesc entes presos por tráfico de drogas 

cresceu de 23 para 223, uma variação de 869,6% s 

5 Dados do Cel1 l r o  de Documenlação e tS lalÍsl lca da PoliCia Civi l  da 
BahlJ (C EDEr) 



Diante de ta is problemas, d i scute-se sobre qua is  ser iam 

os mais eficientes modelos de segurança públ ica a se

rem adotados pela Bahia nos próximos, com o intuito de 

combater a cr imina l idade. Observa-se que a Bahia tem 

segu ido a tendência brasi leira de adotar uma política de 

segu ra nça públ ica baseada nos modelos de polícia de 

proximidade e policiamento comunitár io. Esses modelos 

procuram romper o d istanciamento e a host i l idade das 

comunidades em relação à polícia, que deve t raba lha r  

próxima à população, interagindo e a tuando de forma 

preventiva. O pol iciamento comunitár io busca, ass im, a 

const i tu ição de uma rede de prevenção, com a comuni

dade part ic ipando do próprio planejamento das  ações de 

pol ic iamento. Dentro do contexto de polít icas de preven

ção, com fu ndamento nos pr incipios de policia de pro

ximidade e polícia comuni tá ria, o desa fio é const ru l I  um 
modelo que Incorpore as espec i fi c idades estad ua i s  

Outro tema importante nas  polit icas de seg urança públ i 

ca são a s  ações cujo públ ico-alvo é formado por cr iança s  

e adolescentes e m  situação d e  risco, bem como egressos 

do sistema peni tenciário e de inst i tu ições j uveni s. 

Constitui-se, também, de fundamental importância o uso 

de novas tecnologias que possam instrumental izar uma 

gestão de segurança pública norteada pela intel igência, 

vale dizer, por métodos e processos Clcnt incos de produção 

do conhecimento. De fato, é crescente o entendimento de 

que apenas o pol ic iamento repressivo não será suficiente 

para combater a violência e o crescimento de modalidades 

de crimes, a exemplo dos tecnológicos e transnacionais. 

f'ar a () próximo quadriên io, a lguns desafiOS se apre�en

tam na formu lação das polit icas públicas estadua is  de 

seg urança.  U m  pri meiro é o for ta lecimento da  rede de 

proteção social  e de prevenção como pré-condição 

fu ndamental  para a redução da  cr imina l  idade, espec ia l 

mente no caso de jovens e adolescen tes em condições 

de vulnerab i l idade. 

Será necessária, também, a reestruturação do s istema esta

d ual de defesa c ivi l ,  que deve constru i r  ferramentas efiC ien

tes de preven çào e aumentar a eficáCia no atendimento à 
população em situação de vul nerabil idade e risco de inte

gridade fisica em todos os Territórios de Identidade. 

OUt lO  desafiO é iJ const rução de um modelo de políCia c i 

dadã . Além de investimentos em infraestrutura, o modelo 

de segurança pública deve cuidar das q uestões referen

tes à remuneração, equipamento, treinamento, preparo 

técnico e psicológico e rede de informação, de forma a 

nortear a formação pol icia l  com base na c idadania e ga

rantia dos d i rei tos humanos. Os objetivos devem ser forta

lecer os valores e garant ias de um Estado democrát ico de 

d i re i to  e a u menta r  iJ credibi l idade e a confiança di') socie

dade em relação à policia. 
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Eixo Estrtturarte' ,"\ 

Implementar uma política de segu rança públ ica tra nsversal e integrada, que proteja a c idadania e garanta os dire i tos 
humar.los, reduza os índices de cr imina lidade, violência e vulnera bil idade das  comunidades, com base em ações 
construídas de forma pactuada jun to à sociedade 

% 201 1  1 5,00 

Aprimorar a prevenção e repressão da violência, com aç'ões de policia comuni táf ia  focadas 
em áreas pr ioritárias 

Secretaria da Segurança Pública 

Diminuira taxa de Cr ime Violento Letal Intencional  - CVLI para 247 por mil 
habitantes em 20 1 5  

24,70 Por 1' 00 mil 

Implementar ações pol ic ia i s  integrada s  por meio da  gestão democrática do S istema de 
Segu rança Públ ica,  com o uso da inte l ig ência e da tecnologia como diferencial e stratégico 

Secretaria da  Segurança Públ ica 

Estado 60 

Ampl iação da in tegração das operações das políc ias  civi l ,  m i l i tar  e técnica 



Eixo Estrut�ráÍ'lte , f':,_ 

Forta lecer a gestão do Sistema Estadual  de Segu ra nça Públ ica por meio da reest' ru�uração 
admin i strat iva e do aperfeiçoamento de suas inst i tu ições 

Secreta r ia da Segurança Públ ica 

Reestruturar 40% das  u n idades do S i stema de Segu rança Públ ica 

40 

Promover a formação, capacitação e valorização do profi ss ional de segurança púb'l ica, com 
foco no policial c idadão, para melhoria da  qual idade dos serviços prestados 

Secretar ia da Segurança Públ ica 

Formar 1 6  mi l  pol ic ia is 

1 6.000 Pessoá 



Garantir os d irei tos' h u ma nos e a dignidade dos servidores das  Políc i as, do Si stema Prisional 
e da Fundação Estadual da Criança e do Adolescente - Fundac, a ssegurando-lhes o resgate 
da sua au to- imagem e da consciência a respeito da importãncia do seu papel na sociedade 

Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos 

Inserir 2 mil  servidores em ações de promoção e proteção de d i reitos 

Promover a inclusão social e a garantia da  cidadal7lia em'áreas cr íticas, com a 
participação coml:ln i tár ia 

Secretaria da Segurança Públ ica 

I mplantar 28 bases comu nitár ias de seg urança públ ica em áreas cr ít icas 

- . 

1 4 5  



� "' �\ • '''I Eixo Estruturante' " 

I ntensificar as medidas de prevenção e rep ressão à corru pçãQ, pelo fortalec imento das  
ações correic ionais no âmbi to da Secreta r ia de Segurança Pública 

Secreta ria da Seg u rança Públ ica 

Instalar a Corregedoria Ún ica do Sistema Correicional da Secretar ia da Segurança Pública 

01 

Garantir  a proteção à vida, a i ntegridade e a ass istência a vít ímas de violê.ncia e testem unhas. 
de cr imes 

Secretar ia  da Just iça, Cidadania e Direitos Humanos 

Atender 2 .200 pessoas nos prog ramas de proteção aos d i re itos humanos d@ S istema 
Estadual de Proteção 

Art iculação inst itucional para a prevenção, repressão, responsabi l ização e atendi mento de cr ianças 
e adolescentes vítimas de violência 

" 

cisco 

1 46 

, Qua l i ficar e in regré1r as redes plíbl i ca s de saúde, assis tência social. ju st iça , d i re i tos l;lUmanos e 
educação para atuação si stêmica na prevenção e trata mento à dependência quím ica 

Secretaria da J ust iça, Cidadania e Direi tos Humanos 

Qual i licar e i nt egrar as redes pCilJ l lcas de sa úde. ass i stência social ,  just iça, d i re i tos h�Jmanos 
e educação em 10 municípios, para a tuarem na prevenção e no tratamento ao dependeJilte 
qu ímico 

0 1  Munic ípio 
Metropol i tano de 
Salvador 

05 MUClic ípio 
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Eixo Estrúturante'" í' 

Promover a re l ll serção na sociedade dos ildolescentes ecn c o n n i to com a lei ,  COI"" a a mJ'll i
ação e qual i ficação do atendimento socioeducativo nos mun ic ípios prioriúár ios d a s  Áreas 
Integradas de Segura nça Públ ica - AISP 

Secretaria de Desenvolvi menro Socia l  e Combate à Pobreza 

'i�=I==�1 
Atender e acompanhar  pessoas u suár ias de su bstâncias psicoativa s e suas famíl ias 

i Secretar ia de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza 



Eixo' Estruturànte .' \; 
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Eixo'Estruturanté' " . liiij 
Prevenir  e enfrentar  o t ráfico de pessoas no �srado, preservando a dignidade do cidadão e o 
0Jireito à vida e à l i luerdade 

Secretar- ia da 
Jl:.Ist iça, Cidadania 

e D i reit0s 
.Hu f'Ti1anGs 

1 49 



Eixo Estruturànte > .. " � " \ . " ' �. t" .lo; , I' � � -� " r. I i . f'.: "'� ," ( .,. 
INCLUSÃO SOCIAL E AFIRMAÇÃO DE DIREITOS '". :'. ,,: .: ' ' .. .. " ' � '! .'. . ., . 

Promover o desenvolvimento soc ioeconômi co e c u l tural  dos Povos e Comu n idades Tradicio
,'(,)a is - PCl', mediante a ampliação e i mplementação de polít icas voltadas para a sua inclu são, 

sustentabi l idade e igualdade, salvag wardando e af'Tl pl iando os benefícios da biodiversidade, 
com ênfa se na produção dos conhecimentos ciên t ificos e valor ização dos saberes tradicionais 

1 50 

Secretaria de Desen

v01viflllento Social e 

C0m bate à Pobreza 

Secreta�ia de 
Desenvolvimerilto 

Social e Combate à 
Pobreza 



Eixo Est'ruturànte " "o 
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Eixo Estrüturimte '., " 

Promover a oferta de energia elétrica, em q ua ntidade e q u a l idade adequadâs ao suprimento 
Gle conswli1'iI icdores e/ou potencia is  consumidores, buscando o desenvolvimento 
socioeconômico do Estado 

1 5 2  

. 
Secretaria do 

ifrabalho, Emprego, 
Renda e Esporte 

Secretar ia do 
TrabalhG, Emprego, 

Rencda e"Esporte 

Secretaria de 
I nf�aestrutura 



l .4:rea Wer;má,d�ri�� ", 
IilU0�i;a�a_ li' 

Secretaria de 
DesemvolvirT<1ento 

Socia l e Combate à 
Pobreza 

, Secretar:ia de 
· I r.\fraestrurura -

Min i stério Públ ico 

1 5 3  
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APRESENTAÇÃO 

o Estado, como agente normativo e reg u lador das a tividades rea l izadas em seu território, i n st i tuc ional iza u m  importante 

instrumento que é o planejamento, bal izador das ações de Governo que tem como objetivo promover m udanças no 

ambiente socioeconõmico e urbano do Estado da Bahia,  a lmejadas e pactuadas j u nto ao povo baiano. 

Essas ações a pontam na d i reção da consol idação de um novo modelo de desenvolvimento para a Bahia, inc ludente e 

redistr ibutivo, que promova o cresci mento econõmlco assoc iado à melhoria das condições de vida de a m plas  parcelas 

da  sua população. 

Subl inhamos que o Plano Pluria n ua l  - PPA se constitui  numa impor tante peça do s i s tema de planejamento governa

mental - definido pela Ca rta lVIagna, estabelecendo de forma reg ional izada, as d i re trizes, os objetivos e as metas para os 

dispêndios de investimentos e as pertinentes aos programas de duração continuada. Ass im,  o Plano Plurianual const i tu i-se 

em instrumento intermediár io en tre o Planejamento Estratégico, de longo prazo, e os orçamen tos anuais .  

A part i r  desta prem issa, a primoramos a metodologia u t i l izada no processo de ela boração do Plano Plur ianual ,  com base 

num entendi mento da  ação de planejamento, enquanto extensão de um processo de decisão polít ica, em que o Gover

no tenha na sociedade organizada um parcel l o  fundarnen la l na defllllção elas polít icas públ icas. Estas se traduzem numa 

pactuação de compromissos entre o Poder Públ ico e os diversos a tores socia is ,  conferindo legit imidade e transparência 

às ações de Governo. Ou seja, colocando o aparelho do Estado a serviço do interesse públ ico. 

O fato de ser o PPA uma exigência const i tuc ional  nos impõe esrorços para a construção de polít icas públ icas que convir

jam na d i reção do cum pri mento dos princípios de igua ldade, j u st iça e democracia consagrados na nossa Const ituição. 

9 



Em a l inhamento às novas d i retr izes e metodologias de pla nejamento postas em prática pelo Governo Federal, deixamos 

de considerar os prog ramas como soluções de problemas, para trabalharmos a construção de uma agenda propositiva, 

Que tem como norte temas estra tégicos de d i ferentes naturezas - sociais, cu l tura is, econõmicos, logísticos, de infraestru

tura, u rbanos e territoriais. Estes contêm as grandes tendências de transformação da sociedade baiana e as ansiedades 

e espera nças de seu povo, construindo um processo civ i l izatório baseado em valores de sol idar iedade, democracia e 

afirmação dos di rei tos socia i s e garan t ia�  cidadãs 

o eminente economista e pla nejador Celso Fur tado, a quem reverenciamos como Fonte de inspi ração, nos legou impor

tantes ensina men tos que àcenam para a compreensão de que o real desafiO r umo ao desenvolvimento é nos enxergar

mos como agentes transformadores do m undo. E a m inha convicção é Que todos os debates, discussões e conceitos Que 

compõem este PPA comungam deste espírito: de que somos nós os protagonistas da nossa H i stória. 

S i nto-me, como cidadão baiano, contemplado com o conteúdo manifesto pelos prog ramas e, como Governador do 

Estado da Bahia, compromissado a rea l izar as  entregas, ao conj u nto dos cidadãos baianos, dos serviços e produtos con

solidados neste PPA. Sei Que sera o cu mprimento do conjunto dos serviços e produtos defi nidos em Programas como 

o Vida Mel hor, o Bom Trabalho, o Água para Todos, o Pacto peja Vida, o Pacto pela Educação, o Bahia Saudável, para c itar  

a penas a lguns, Que ampl iarão as m udanças pos i t ivas pelas quais têm passado a sociedade e a economia ba ianas. 

Com o propósito de forta lecer o papel da Bahia no cenário econõmico nacional e g lobal ,  robustecendo o potencia l  

competitivo da economifl bil ian,l ,  defi n i mos um plpnco de I nves t i mentos conSiderados estratégicos e estruturadores do 

nosso processo de desenvolvimento. 

Destacamos um conjunto de obras e investi mentos em i nfraest rutura logíst ica, energét ica ,  socia l  e urbana, Que a licerçam 

as condições para a sustenta bi l idade - a médio e longo prazo -, do c ic lo de prosperidade e desenvolvimento experi

mentado pela Bahia. Es tes potencia l izam a a tração de novos empreendi mentos prod utivos para o Estado, em todos 

os terri tórios de identidade, favorecendo a geração de novas oportunidades de trabalho e renda para a sua população. 

Con tri buem, também, para a integração terr itor ial  e econômica das d iversas regiões produtoras do Estado, possibi l i tando 

novos eixos de art iculação com as economias regional ,  nacional, su l -americana e mundia l .  

No que se refere às ações de a ss i stênc ia e proteção social, estamos a locando u m  expressivo volume de recursos em u m  

conjunto de in ic iat ivas de inclusão sócio-prod ut iva, de caráter emancipatóflo, mobil izadoras d a s  von tades individua i s  

e coletivas, di recionadas à organização e capacitação para  o t ra ba lho. Essas  in ic iat ivas têm corno objetivo inc lu i r  sócio

produt ivamente, de forma su stentável e digna, o maior número de c idadãos ba ianos em s i tuação de pobreza. Ou seja, 

despertando as habi l idades, vocações e a ptidões dos baianos em todo o seu território. 

Da mesma forma, estamos destinando substa ncia is  recursos para a seg urança públ ica, conceituada não a penas como a 

a mpliação do a parel ho repressIvo do Estado, mas como For m u ladora de Inte l igência preven tiva ,  voltada, como afi rma o 

Programa deste PPA a e la  dedicado, para a formu lação de u m  amplo esforço de d iálogo e concertação em torno de u m  

Pacto pela Vida. 

Se é verdade Que o am biente externo nos i m põe um exercício de prudência e aná l i se de cenár io, esta remos atentos, 

rea l i zando LJm rons tél l1 te mOl1 i l o r arne ll l o  dos dcsdolxilmel1 t os do panorama in ternacional e seus possíve i S  renexos 110 

desempenho das cadeias produ tiva s  da Bah ia . Afina l, a Bahia não está Isolada do m undo, o q u e  nos conduz ao necessá

r io aprimoramento das pol ít icas de relações internacionais, com o propósito de ampl iar  a i n serção do nosso Estado no 

comércio mundial .  
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o PPA 201 2-20 1 5  traduz a renovação do nosso compromisso com a população baiana de continuar a execução de polít i

cas publ icas  buscando o máXlrno ele encáCla ,  e fic iênCia e e fe t iv idade n a  exec ução do ga sto p u bl ico E il efet iv idade não é 

a penas categoria fu ndamental de q u alquer processo de ava l i ação e monitoramento; é, acima de tudo, a capacidade que 

uma polít ica publ ica tem de transformar para melhor a vida das  pessoas, via ot imização do uso dos recursos publicos. 

o fortaleci mento do sistema de pla nejamento e gestão - através do PPA part ic i pativo, nos permite a adoção de cr itér ios 

mais rac iona i s  no processo de tomada de decisão, na defi n ição e hierarqU ização das pr ior idades de Governo. Contr i bui ,  

também, para uma alocação mais eficiente elos recursos orçamentá riOS, confe r indo ma ior eficácia e leg i tim idade às 

ações governamenta is, face às c rescentes demandas e aspirações da  coletividade. 

Ressaltamos o caráter pedagógico da metodologia u t i l izada na ela boração do PPA par t ic lpat ivo, cuja pr incipal d isc ip l ina 

é o exercício da c idadania e a pa r t ic i pação soc ia l . Ou seja, a aeloção ele um novo "modus operondi" em que o Estado se 

torna mais  permeável à ação da cidadania,  estabelecendo permanen tes canais de diá logos e mediação com a sociedade 

na form ulação e execução das políticas públicas. Sobretudo na  Bahia, que sempre sonegou ao cidadão comum a part i

c ipação no debate sobre os rumos que envolvem o seu processo de desenvolvimento. 

A ação democrá tica e I novadol a desenvolvida nas ofiC inas  do PPA Pa i t lc ipal lvo, baseada 110 d iá logo SOCia l, em lüdos os 
territórios de identidade da Bahia, tornou-se referência para d iversos Estados da Federação. 

t desta forma q ue o Governo da Bahia - at ravés do PPA 20 1 2- 20 1 5, estará t ransformando uma estrutura socioeconôm ica 

h istoricamente des igual .  Ou seja, consol idando um conjun to in tegrado de projetos e ações, na d i reção da construção de 

um Estado com oportun idades para todos, via a n rmação dos d i re i tos e ga ran t i a s c idadãs 

JAQUES WAGNER 
Governador 
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Lei n° 1 2.504 de 29 de dezembro de 2 0 1 1 da Bahia 

Institui o Plano Plurianual - PPA do Estado d a  Bahia para o q uadriênio 2 0 1 2-20 1 5. 

o VICE-GOVERNADOR, NO EXERClclO DO CARGO DE GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, faço saber que a 

Assembleia Legi sla tiva decreta e eu sanciono a segu inte Lei :  

Art. 1 ° - F ica inst i tuído o P lano Plur ianual - PPA do Estado da Bahia para o quadr iênio 201 2-20 1 5, estabelecendo de forma 

regiona l izada, conforme o d i sposto no a r t . 1 59, I ,  da COllSt l l:U IÇiio do E s tado, d i ret r i zes ,  objetiVOs e metél s  com il fina l idade 
de viélb i l izar a i mplemenraç.'io e a gesr!lo das  pol í C leil, plJb l lcds, convt' I C] 1 1  iJ Ci(ilo govemalllenral ,  or ien ta r  a definição de 

prioridades e ampl iar  as  condições para o desenvolvimento sus tentável . 

Art. 2° - O PPA 201 2-20 1 5  tem como pr incípios norteadores: 

I - a inclu são socia l; 

11 - a part ic ipação soc ia l ;  

1 1 1  - a sustentabi l idade a mbienta l; 

IV - il a fi r mação dos  O l re l lOS do ( ldiICiào. 
V - o desenvolvimento com equidade; 

VI - a gestão transparente e democrática; 

V I I  - a excelência na gestão. 

Art. 3° - O Plano Plur ia nual  201 2-20 1 5 , a l icerçado no fortalecimento da função de planejamen to governamental. pelo 

maior d iá logo com a d imensão estratégica e estruturação na d i mensão tática, está orga nizado em E ixos Estruturantes e 

respectivas áreas temáticas, em que as polít icas públ icas estão expressas po r meio de Prog rama, composto por Ementa, 

I ndicadores, Recursos do Programa e Compromissos. 
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§ 1 o - A E menta, formulada a partir das diretrizes estratégicas, expressa o resultado ou i mpacto pretendido pela ação de 

governo. 

§2° - Os Indicadores são i nst rumentos que permitem Iden t i ficar e a fem a efetrvldade do programil, aUX I l iando o seu mo

nitoramento e ava l i ação. 

§3° - Os Recursos do Programa indicam uma est imat iva para a consecução dos Compromissos. 

§4° - Os Compromi ssos renetem o que deve ser fe r ro  e as  si tuações a serem a l teradas pela I m plementação de um conj un

to de E ntregas ou I n icia t ivas, sob a responsabi l idade de um órgão setor ia l ,  e tem como at r i butos: 

I - Meta: uma med ida do a lca nce do Compromi sso, podendo ser de natureza quant i tat iva ou qual i ta t iva; 

I I  - Entrega ou In iciativa: declara as in ic iativas a serem empreendidas para a entrega de bens  e serviços à sociedade, resul

tantes da  coordenação de ações orçamentárias e outra s  ações ins ti tuciona is  e normativas, bem como da pactuação entre 

entes federados, entre Estado e sociedade e da i n tegração de polít icas públicas. 

§5° - Os valores financei ros, os enunciados e as  melas dos Compromissos, a s  declarações das Entregas ou IniC iat ivas e as de

mais informações estabelecidas neste Plano são orientadores, não se const i tu indo em l imites à programação das despesas. 

Art. 4° - I ntegra o Plano Plur ianual  o seu Anexo único, contendo o deta lhamento dos Programas de Governo, por Eixo 

Estruturante e Área Temát ica, os Quadros Demonstrat ivos F inanceiros e I nformações Complementares. 

Art. 5° - Os Programas do PPA serão observados nas leis de d i retr izes orça mentár ias, nas leis orçamentár ias anua is  e nos 

crédi tos  ad iC i o na i s  que a s  modifiquem 

Art. 6° - O i nvest imento p lur ianua l  de q u e  t rata o pa rágrafo l a do art .  1 6 1  da Constitu ição do E stado, para o período 201 2-

20 1 5, está contemplado por meio das Entregas ou In ic iat ivas e respectivas ações orçamentár ias vincu ladas e compõe o 

montante dos Recursos do Programa. 

Parágrafo único - A Lei Orçamentária Anual detalhará o valor dos Programas  para o exercício de sua vigência. 

Parágrafo único - A Lei Orçamentár ia Anual detalhará o valor dos Programas para o exercício de sua vigência . 

Art. 7° A cr iação de ações no orçamento será or ientada: 

I - para o a lcance das  metas dos Compromi ssos; 

1 1  - pela viabi l ização da  execução das En tregas ou In ic ia t ivas. 

Art. 8° - Ca berá ao Poder Exec u t ivo defi n i r  normas, d i retr izes e or ienta ções técnicas complem entares  para a ges

tão do P PA. 

Parágrafo único - O c iclo de gestão das pol í t i c a s  pllb l lcas  deve ser ot im izado mediante o aper fe içoamento e a S impl i fi

cação de processos para ampl iar a capaCidade de consecução dos objetivos e metas declarados. 

Art. 9° -O Poder Execut ivo promoverá a part icipação da soc iedade no processo de moni toramento e avaliação dos Pro

gramas do Plano Plur ianual  para o quadr iênio 201 2-20 1 5 . 
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Art. 1 0  - A inc lusão, excl usão ou a l teração de f)rog rilmils ronstan lPs desta Lp i serão rrOrOStilS pelo Poder Exec u t ivo ror 

meio de projeto de lei de revisão, sempre que necessário. 

§ 1 o - Após publ icação da  respectiva Lei, o Poder Executivo atua l izará, na internet, as alterações ocorridas nos Programas 

constantes do Pla no Plur ianual em função do Projeto de Lei  de rev i são . 

§20 - Na h i pótese de revisão do P lano P lur ianua l  como etapa pre l iminar  à ela boração do Projeto de Lei Orçamentár ia,  os 

a nexos deste constarão com demonstrativos das a l terações resu l tantes daquela revisão. 

Art. 1 1  - Fica o I)oder becut i'lo obrigado i l  enca m r rl h a r  ao Poder Lpgis liltlvO, como illlexo do re la tór io de prestação de 

contas anual ,  relatórios de aval iação pa rc ia l da execução do P lano P lur i anua l ,  com o objetivo de apresentar os resultados 

a lcançados, comparando-os com a proposta in ic ia l ,  com destaque para os valores, metas a t ingidas, produtos, Territórios 

de Identidade, a lém de d ivulgá-los na in ternet, em formato e l inguagem acessíveis à sociedade. 

Art. 1 2  - Esti:l Lei  elltra em v igor na da til de suil publ icélÇ210 

PALÁCIO DO GOVERNO DO E STADO DA BAHIA, em 29 de dezembro de 201 1 .  

ono ALENCAR 
Governador em exercício 

CARLOS MELLO 
Secretário da  Casa Civi l  em exercíc io 

EDUARDO SEIXAS DE SALL E S  
Secretá rio da  Agricultura,  I r r igação e Reforma Agrária 

ZEZEu R IBE IRO 
Secretár io do Planejamento 

MARCUS BENfCIO FOLTZ CAVALCANTI 
Secretár io de Infra· Estrutura em exercício 

JORGE JOSE SANTOS PERE IRA SOLLA 
Secretário da Saúde 

N I LTON VASCONCELOS JÚNIOR 
Secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte 

ANTONIO ALBINO CANELAS R U BI M  
Secretár io deCultura 

clCERO DE CARVALHO MONTEIRO 
Secretário de Desenvolvimento Urba n o  

WILSON ALVES DE BR ITO F I LHO 
Secretário de Desenvolvimento e I n tegração Reg ional  

ELIAS DE OLIVEIRA SAMPAIO 
Secretário de Promoção da  Igua ldade Racia l 

CARLOS ALBERTO LOPES B RASILEIRO 
Secretár io de Desenvolvimento Soc i a l  e Combate à Pobreza 

VERA LÚCIA DA CRUZ BARBOSA 
Secretária de Po l ít icas para as Mulheres 

MANOEL VITORIO DA SILVA FILHO 
Secretário da Admin is tração 

CAmas MArnl NS MARQUES DE SANTANA 
Secretá r io da  Fazenda 

OSVALDO BARRETO FILHO 
Sec retá r io da  Educação 

ALMIRO SENA SOARES F ILHO 
Secretário da  Just i ça, Cidadania e Di reitos H u manos 

JAMES SILVA SANTOS CORREIA 
Secretário da I nd ú stria, Comércio e M ineração 

MAURICIO TELES BARBOSA 
Secretár io da Segur  ança Públ ica 

E UGENIO SPENGLER 
Secretário do Meio Ambiente 

PAULO F RANCISCO DE CARVALHO CÂMERA 
Secretário de Ciência, Tecnologia e I novação 

DOMINGOS LEONELLI NETO 
Sec retá r io de Turismo 

PAULO CEZAR LISBOA C E RQUEIRA 
Secretário de Relações Insti tucionais 

ROBINSON SANTOS ALMEIDA 
Secretário de Comunicação Soc ia l  

NESTOR DUARTE GUIMARÃES NETO 
Secretário de Admin istração Pen i tenciária e Ressocialização 

NEY JORGE CAMPELLO 
Secretário para Assuntos da Copa do Mundo da FIFA Bra s i l 2 0 1 4  
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CONTEXTO SOCIOECONÔMICO DA BAHIA 

A cr i se da  economia mundial ,  in ic iada em 2008, t e m  ace

lerado as m utações na estrutura e na hierarqu ia  do s i ste

ma i nternacional  de E stados, com s ig ll ificat iva reperc us

são na d iv isão i nternacional do trabal ho. Ainda é obscu ra 

a config uração do novo cenári O  g lobal que e merg i rá no 

longo prazo. 

At ingindo inic ia lmente a economi a  norte-amer icana e 

contagiando, em seg uida, a Europa e grande parte do g lo

bo. a C I  i se m udou de perfi l  e tem ex ig ido Ilovas medidas 

de política econômica que  min imizem o seu i mpacto. E la 

esteve centrada,  i n ic i a lmente, na quebra de g randes i nst i

tu ições financei r a), que fOI a m  socorrrdas pelos Es tados ao 
custo da  expansão da dívida públ ica.  Seu desdobramento 

de crise de endividamento privado, i mobil iário e bancário 

em cr ise fiscal e de dívida públ ica,  nos E UA e na E u ropa , 

reforça o a mbiente de incerteza e aversão ao r i sco que 

ameaça o desempenho das economias emergentes, in 

c l usive o Bras i l .  

Nessa perspect iva, a s  est i mativas de c resc imento mundia l  

vêm sendo revistas para baixo pelas  ent idades e organi

zações internacionais de  cooperação econômica,  como 

o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial  

(B IRD) e a Organização para Cooperação e Desenvolvi

mento Econômico (OCDE). Ganha corpo a a preensão 

qua nto aos l i mi tes da anêmica recu peração g lobal que 

ocorre em r i tmos disti ntos desde 2009, marcada por taxas 

de expansão l lis ufic ientes para reduzir o elevado desem

prego nas economias avançadas e despertando o espec

t ro do "d uplo mergul ho': i sto é, uma nova para l is ia do s i s

tema fi na ncei ro global Como consequéncia, prol i feram a 

retração da l iqu idez, o congelamento dos investimentos e 

a I áplda l ed ução dos flu xos i n ternaciona i s  de c omérc io , e 

ganha corpo a h ipótese de um longo período de estagna

ção das economias centra is, ma rcado por baixo dinamis

mo e n íveis elevados de desemprego. 

Nesse cenário, cresce a i mportãncia da man utenção da 

trajetória de cresc imento econômico nos países emer

gentes, sobretudo na Ch ina ,  Russia ,  índ ia e Brasi l .  Mas a 

sustentação da economia g lobal pelo desenvolvimento 

dos chamados BRICs dependerá ,  antes de tudo, da evolu

ção da economia c hinesil . Esta enFrenta pressões inflac io

nár ias, soc ia i s  e a mbienta i s  crescentes, e deve desacelerar 

seu r i tmo de expansão. 
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Foco no mercado i nterno e no reposicionamento 

no mercado externo 

Na companhia de outros países emergentes, o Bras i l  voltou 

a crescer entre 20 1 0  e 201 1 ,  graças à solidez do seu sistema 

bancár io, com forte presença de bancos públicos e ao vo

lume expressivo de reservas internacionais, q ue deses t imu

laram ataques especulativos contra o Real. Mas o país não 

teria escapado tão rapidamente da crise se não houvesse 

assegurado duas condiçôes decisivas: primei ro, uma maior 

mobil idade social. caracterizada pelo surgimento de novas 

classes médias, rápida redução da pobreza extrema e con

sequente expansão continuada do seu mercado interno. 

Segundo, a reorientação de sua corrente de comércio exte

rior para os n uxos Sul -Sul, robustecido pelo aorofunda men

to dos laços econômicos com a ntigos e novos parceiros 

su l-americanos e asiáticos. 

A hipótese de uma nova etapa da crise m undial reforça 

a importância de prosseg u i r  com a estratégia de "repartir 

para crescer': O desenvolvimento brasi le iro a taxa s elevadas 

nâo pode prescindir, é claro, do mercado in ternaCional. Mas 

seu mercado interno pode servir mais  uma vez de "colchão 

anticíclico" enquanto perdurar a crise externa. Ao contrár iO 

da maioria dos países desenvolvidos, o Brasi l  não se encon

tra numa "armadilha de l iquidez" e pode voltar a reduzir 

ju ros ass im que a i nnação ceder. A lém d i S SO, os n íveis de 
endividamento públ ico e privado ainda sâo relativamente 

baixos, quandO comparados internacionalmente, e O país 

permanece atraente para o invest imento estrangeiro. 

Conjuntura econômica nacional 

Em 20 1 0, o desempenho da economia brasi leira supe

rou as expectativas in ic ia i s  de 5% de cresci mento e, pa ra 

201 1 ,  a projeção de crescimento cont inua super ior a 3 %  

(Relatório de Mercado Focus de 1 2/08/201 1 ) . Esta taxa, se 

confirmada, confirmará um pata mar super ior à expec tat i 

va de crescimento mundia l  para  o período' . E s te quadro 

econômico just ifica-se, em parte ,  pela bil se estil t íst lCi\ de 
comparação reprimida em 2009; mas o desempenho ra

zoável está associado, também, ao crescimento do consu-

, F I ES  Acompanhamento Conjuntural e d ' ç ã o  e,pee,al 20 I 0120 I I 
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mo e à ampl iação da taxa de invest imento, com destaque 

para a construção civi l ,  invest imento públ iCO e importa

ção e produção interna de máquinas e eq u ipamentos '. 

A i nnação impor rada, ao mesmo tempo, retornou ao cená
rio. O IPCA alca nçou 5,9 1 %  em 201 0, contra 4,3 1 %  em 2009, 

reflexo em grande parte do choque de oferta, propiciado 

pela elevação s lgnlficallva do preço de commodities no pe

ríodo e pela elevaçâo da u til ização da capacidade instalada 

da produção nacional. O au mento da l iqu idez global e o 

descompasso entre oferta e dema nda, dada a ampliação 

de mercados asiáticos para commodiries e a l imentos tem 

provocado os aumentos de preços internacionais q ue pres

sionam a inflação nos países emergentes J 

As recentes pressões inflacionárias e os choques de oferta in

terna e externa levaram o Banco Central do Brasil - BACEN a 

promover, em dezembro de 201 0, um ajuste monetário que 

consistiu no aumento da taxa do compulsório exigida dos 

bancos sobre os depósitos à vista, assim como no recrudes

c imemo das gal anllas exigidas pelas l I'1stiruiçôes financeiras 

para a concessão de empréstimos. Ao mesmo tempo, o BA

CEN voltou a elevar a taxa SEUC, variável de referência para os 

juros no país Apesar de la lS medidas, a Inflação mantém sua 

trajetória de alta durante 201 1 ,  acima da meta de 4,5% e pró
xima do leto, que é 6,5% I nsistindo nas mf'd ldilS ilnri innacio

nárias, a equipe econômica suprimiu os esrímulos fiscais aré 

então em vigor e reduziu os gastos do governo por meio do 

corte e bloqueio de R$ 50 bilhôes de suas despesas para 201 1 ,  

com o objetivo de conter o crescimento da dívida pública em 

relação ao PIB e refrear a expansão da demanda agregada. 

o câmbio tem se a preciado nos ú l timos anos, comprome

tendo a competitividade dos produtos naciona is  no mer

cado externo e ampliando a concorrência dos produtos 

importados no mercado doméstico. A taxa de câmbio, que 

in iciou 201 0 a R$  1 ,723/US$ (taxa de compra), osci lou en

tre R$ l ,655/USS e R$ 1 ,880/US$ e encerrou o ano cotada 

a R$ 1 ,665/USS ,  at ingindo, em agosto de 201 1 ,  a razâo de 

R$ 1 ,50/USS ,  o nível mais  baixo cJesde 1 999.' 

I Ide"1 
' BACEN Decomposição da inOação de 2 0 1 0  l1elatól l o  de I"noção. 
Brasi!.a. 201  \ 
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Nesse contexto, reflexos negativos já são observados na 

capacidade de expansão da economia bras i le i ra,  s i na 

l izando a necessidade de reformas estrutura i s  que for

taleçam a compet it ividade e cr iem as condições para o 

cresc imento econõmico sustentado. Reconhecendo essa 

carência, o Governo Federal la nçou recentemente o Plano 

Brasi l  Ma ior, c ujo objetivo é min im izar os efeitos da sobre

valorização cambial  sobre a redução da com petitividade 

de alguns segmentos da i ndústr ia nacional, a t ravés de 

ações de desoneração fiscal, incentivo à i novação e ma 
ção de novas formas de fi n a nciamento à expor tação. 

Conj u ntura econômica baiana 

A Bahia tem acompanhado o d i namismo da economia 

brasi le i ra . O P IB  do estado registrou um aumento de 7.5% 

em 20 1 0, a seg unda maior taxa de crescimento de toda 

a série h istórica deste índice S. Tal número sintetiza a re

cupe ração da  economia estadual d ia nte dos efeitos da 

crise financeira m u ndial, i n renS lficados a par r i r  de 2008, 

q uando cresceu a taxas mais  baixas. Contr ibuiram para 

este resultado as expansões nos setores da agropecuá

r ia  (8,5%), impulsionadas pelo recorde na safra de g rãos, 

na indústr ia (8,4%), com destaque para o cresc imento de 

1 4,6% da construção civil, e no setor de serviços (6,9%), 

notadamente devido ao d i namismo do comérc io, que 

cresceu 1 1 .2% ao a no. 

Pr incipal responsável pela expansão do setor de serviços, 

o comércio varejista baiano a presentou crescimento de 

1 0, 1 %  no volume de negócios em 20 1 0, frente à elevação 

da  taxa nacional de 1 0,9%. E ste desempenho deve-se não 

a penas aos efeitos do crescimento econômico estad ual e 

nacional ,  mas também ao aumento de l iqu idez da econo

mia (e a conseq uente expansão do créd i to para fi na l 1C la
mento do consumo), a m pl iação dos prazos para parcela

mento dos fi na nciamF'l1tos, melhOr ia  c:ie rend imento dos 

consumidores, aumento do em prego formal e desonera

ções de i mpostos 6 

A perfo rmance recente da i ndús t r ia ba iana most ra  que 

e sta vem se recuperando do a rrefec i mento ocor r ido 

5 S E I  Produto Interno Bruto 20 1 1  

6 SEI Conjuntura e planejamento. n 1 70 SiJlvador. 201 1 

d u ra n te a c r i se de 2007/2009, a p rove i tando as oportu

n i dades su rg idas  no mercado mundia l ,  especia l mente 

com a expansão da demanda da economia  c h i nesa por 

commodities i ndus t r i a i s  e ag ropecuá r ias .  

A elevação atua l  da plodução I nd U S l l la l fOI Innuenc iada, 

principa l mente, pelo resultado positivo em sete dos oito 

segmentos da indústr ia de transformação, que cresceu 

7 , 1  % em 20 1 0. Os maiores impactos positivos foram ob

servados em (a) relino de petróleo e produção de álcool 

(2 2,6%), (b) a l imentos e bebidas (8%), oriundos do aumen

to da produção de cerveja e óleo de soja, e (c) metalurgia 

básica (9,3%), por conta da crescente produção de barras, 

perfis e vergalhões de cobre e vergél lhõe� de ilÇO ' . .  Esse de

sempenho positivo da indústria de transformação da Bahia 

deriva, a inda, do maior vol ume de i nvestimentos atrelados 

aos setores de petróleo e extrativo mineral, assim como da 

manutenção da  procura internacional por celu lose. 

A agropecuár ia  baiana, por sua parte, vem se mostrando 

urna at iVidade competi t iva, d ivers i licada e com part ic ipa

ção su sten tada na economia estadual .  No período entre 

2007 e 2009, o crescimento real do complexo do agro

negócio foi até maior do que o do PIB ba iano:  7 ,7% con

tra 6,6% e. A expa nsão do setor nos ú l ti mos anos deriva, 

pr inc ipa lmente, dos recordes consecut ivos na produção 

de grãos, sobretudo soja, mi lho e algodão. E ntre os fatores 

que est imulam a elevação nas safras destas commodities 
estão a alta nos preços dos próprios grãos e a crescente 

demanda i nternacional por esses produtos. 

No comércio exterior, a Bahia at ingiu, em 20 1 0, superávit 

de USS 2,26 b i lhões na sua ba-Ia nça comercial .  As expor

tações alcançaram USS 8,9 b i lhões, com acréscimo de 

26,8% em relação ao ano an ter ior. As im portações, por 

sua vez, cresceram 4 1 ,8%, perfazendo volume de US$ 6,6 

b i lhões. Apesar de posit ivo, o desempenho das  exporta

ções foi afetado pela valorização cambial, cujo efeito foi 

um incremento de 1 6, 7% nos preços relat ivos. Destaca-se, 

en tretanto, a a mpl iação das vendas para os países emer

gentes e a retomada das compras dos E UN. No biênio 

7 Idem 
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2009-20 1 0, os pr incipais destinos das  exportações baia

nas foram os E stados Unidos (absorvendo 1 5% do total  

exportado), China ( 1 3%), Argentina ( 1 2%) e Hola nda ( 7%). 

Trabalho e renda 

Apesa r das restrições ao crescimento advindas ela c r i se 

econômica norte-americana e eu ropéia, os bons resul

tados observados no mercado de trabalho são a melhor 

evidência do cená rio favorável vivido pela economia 

baiana. Em 20 I O, confirmou-se a continuada expansão do 

mercado formal de tra balho verificada nos anos recentes, 

registrando-se a cr iação de 9 1 .402 postos, saldo bastan

te superior ao contab i l izado no ano anterior, de 7 1 . 1 70 

vagas. E ste resultado deve-se, notadamente, ao desem

penho dos setores de serviços (3 2 . 1 98), construção civi l  

( 1 7.980) e agropecuár ia  (3.872) ' 0 . Note-se, a i nda, que o 

bom desempenho elo emprego formal  tem sido acom

panhado por uma mel horia nas condições gera is de in

serção produ tiva: nos ú lt i mos anos, d iminu iu  a proporção 

de famílias sem rendimento, assim como daquelas que 

ganhavam até um sa lár io mínimo. 

t necessário ressaltar, contudo, a persistência de red uzidos 

índices de formal ização das relações de trabalho na zona 

rural da Bahia. Apesar de a agr icultura responder pela i n

serção de um contingente s lgnificiltivo dos ocupados no 
estado, apenas 4, 1 %  dos trabalhadores estavam registra

dos em 2009. Além disso, destaca-se a elevada part icipação 

dos emprega-dos em serviços públiCOS na constitUição de 

vínculos formais no mercado de trabalho, com destaque 

para a administração pública. O peso do funciona l ismo na 

ocupação formal assinala os obstáculos que ainda existem 

para o desenvolvimento da economia formal em mu itos 

municípios do estado, nos quais o ingresso na adm in istra

ção públ ica permanece como uma das poucas a l terna tivas 

de inserção ocupacional com contrato de traba lho" . 

Va le a pena ressaltar, contudo, q ue o a ssa lar iamento for

mai (em franca expansão nas economias bras i le i ra e baia

na) é a penas um dos modos de I nc lusão na esfera da c ida

dania através do traba l ho. A polít ica públ ica de geração de 

1 0  SE I  Conjuntura e planejamento. n 1 70 Salvador, 201 1 
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renda e de oportunidades pode e deve apoiar, também, o 

desenvolvi mento de outras formas  de produção que, por 

vezes, surgem corno meras estratégias de sobrevivência, 

mas que em outras s i tuações apresentam-se como estra

tégias vi toriosas de traba lho autõnomo ou independente. 

Com acesso ao crédito e à tecnologia, organ izadas em 

a ssociações ou cooperativas, estas formas, tradicionais ou 

novas podem se traduzir, inc lu sive, em sól idas soluções 

de inc lusão sócioprodutiva dos segmentos populacionais  

ma i s  vulneráveis. 

No Brasil e na Bahia, a economia solidár ia e a agr icultura 

fam i l ia r  vêm ganhando força, in tegrando diversos atores 

que se art icu lam e buscam consol idar essas a t ividades 

como elementos para a formulação de uma nova polít i

ca popular de trabalho e renda. Como conquista, o mo

v imento tem conseguido i m plantar políticas pú blicas no 

â mbito nacional e estadual, com destaque para o forta

lecimento, em 200 1 ,  do Min is tér io de Desenvolvimento 

Agrário, e a cr iação, em 2003, da Secreta ria Nacional de 

economia Sol idár ia, no Min i stério do Tra ba lho e Emprego. 

Registre-se, a inda, no âmbito estadual, a cr iação, em 2007, 

da Superintendência de Econom ia Sol idár ia ,  na Secretaria 

ele Trabalho, Renda, Em prego e Esporte e da  Superinten

dência de Agr icu l tura Fami l i a r, na Secreta r ia de Agricultu

ra, I r r igação e Reforma Agrár ia '7 .  

Na economia sol idár ia baiana encontram-se mi lhares de 

traba l hadoras e trabalhadores orga nizados de forma co

letiva, gerindo seu próprio trabalho e lutando pela sua 

emancipação. Sâo in iciat ivas de organizações não-gover

namentais e in st itu ições un ivers itár ias,  voltadas para pro

jetos produtivos coletivos, cooperativas populares, redes 

de pl odução-consumo-comerC la l ização, ins t i tu ições fi

nanceiras voltadas para empreendimentos populares so

l idár ios, empresas recuperadas por trabalhadores organi

zados em autogestão, cooperativas de ag ricu l tura fam i l ia r  

e cooperativas de prestação de serviços, dentre outras 1 3. 

Outro tema que não deve ser omit ido é o do traba lho 

decente, que, segundo a Oll é um "trabalho adequada

mente remunerado, exercido em cond ições de l iberdade, 

1 2 1dem 
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equ idade e segurança, capaz de garant i r  u ma vida d igna". 

Os governos Federal e E s tadual  rêm (lcJerlcJo nrmemcnrc 

a essa bandeira, o que se pode confirmar n a s  vá r ias  con

ferências em que assumiram o compromisso de enfrenta

mento a práticas contrária s  à geração de trabalho d igno, 

assim como no estímulo a políticas, programas e ações 

que conli rmam a es t ra tégia de tornar  o traba lho vetor de 

inc lusão socia l  e desenvolvimento " .  

A promoção do trabalho decente deve visar não a penas 

a ident l licação de meios para geração de ocupação e 

renda, mas também o estímulo para que as ocupações 

se desenvolvam como trajetór ias efetivas para condições 

d ignas de vida. E la envolve ações nas á reas de segu ra nça 

e saúde no trabal ho, comba te à d iscr iminação e busca por 

oportunidades de trabalho mais equâni mes, com l iberda

de de a ssociaçâo e abertura à part ic ipação e ao d iá logo 

soc ia l .  Destaca-se igua lmente o objetivo de erradicação 

de formas degradantes de trabalho, como o trabalho in

fa nt i l, o tra balho forçado e outras práticas espúrias ". 

O crescimento econômico é condição necessár ia,  mas 

não �l Jlicipnre, para se at ingi r  esses objetiVOs, ambiCIOSOS 
e fundamentais para a construção de uma sociedade mais  

justa. Sua efet ividade nesse projeto está condicionada a 

uma atenção especia l  a setores que gerem mais  empre

gos, que permitam d istribu i r  melhor a riqueza e melhorar a 

qual idade da ocupação ofertada. As insti tuiçôes bras i le i ras 

têm dernün Sliadu s ignifica tivo aval1ço na valorização do 

trabalho, com di sposição política e mobi l ização social para 

enfrentamento aos problemas relativos a esse tema. Ader i r  

à convocação global para o debate do Trabalho Decente é 

insist ir na valorização do trabalho como premissa central da 

nossa sociedade, é reconhecer o trabalho como essência 

do desenvolvimento e da inclusão socia l  !f ,. 

Erradicação da extrema pobreza 

A Organização das Nações Unidas esta beleceu oito ob

jetivos para o M i lên io, sendo o pr imei ro deles erradicar a 

extrema pobreza e a fome. Até 20 1 5, a proporção dos mais 

1 lo BAHIA Trabalho decenre D , s pon,vel em hltp IIwww2 ,eue b a  gov 
br/trabalhodecen te/l rabalho_decenle asp Acesso em 5 ago 20 l i  
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pobres na população mundia l  deve permanecer em torno 

de 1 5%, aC l llla dos 1 4 , 1  % prevlsros antes da cr ise linancelra 

m undia l  de 2007 a 2009. A crise ter ia  levado 64 m ilhões de 

pessoas, em todo o g lobo, para o grupo dos extremamente 

pobres ao linal de 20 1 0. Como resu l tado dessa conjunlura 

adversa, estima-se que 5 3  milhões de pessoas estarão im

pedidas de deixar a pobreza até 201 5 ". 

A Meta I do primeiro objetivo do Milênio estipula reduzir 

pela metade, entre 1 990 e 20 1 5 , a proporção das pessoas 

com renda i nferior a um dólar por dia, conforme a parida

de do poder de compra. O Bras i l ,  já em 2008, cumpriu este 

objetivo: se, em 1 990, 25,6% da sua população permanecia 

a ba ixo deste patamar, em 2008 o índice foi reduzido a 4,8%. 

No ano corrente, o percentual de pessoas vivendo nesta 

condição era de quase um quinto do observado em 1 990, 

e pouco mais do que um terço do encontrado em 1 995 18 

Esse avanço se concretizou porque o Brasil priorizou, nos anos 

recentes, o combate à pobreza e criou condições para a ace

leração da mobilidade social. Os resultados são animadores: 

28 milhões de brasileiros saíram da miséria e 36 milhões pas

saram à classe média. Contudo, há ainda 1 6,2 m ilhões viven

do na extrema pobreza. Para erradicá-Ia até 201 4, o Governo 

Federal criou o Plano Brasil Sem Miséria, que visa aperfeiçoar 

e a mpliar a experiência brasileira na á rea social 19  

E sse plano agrega ações de transferência de renda, garan

t ia  de acesso a serviços públ icOS nas áreas de educação, 

saúde, ass istênc ia  socia l ,  saneamento, energia elétr ica e 

inc lusão produ tiva. O Governo Federal, em parceria com 

estados, municípios, empresas pú blicas e pr ivada s  e orga

n izações da sociedade civi l ,  implementará um conjunto 

de in ic iat ivas que envolvem a c riação de novos progra

mas e a ampl iação de ações já existentes, no i ntuito de in

c lu i r  a população mais  pobre nas oportun idades geradas 

pelo crescimento econômico brasi leiro lO. 

1 7  P N U D  Erra d i c a r  a pobreza e a fome. Ol�ponivel em htlp' llwww 
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Para o combate à extrema pobreza, parte-se do entendi

mento de que esta situação é mul t id imensional :  às  pes

soas mais vul neráveis fa ltam instrução, acesso à terra e 

insumos para produção, a lém de saúde, moradia,  just iça,  

apoio fami l ia r  e comuni tá r io, créd i to e acesso a opor tu

n idades de inclusão produt iva, Entende-se, ass im, que a 

i nsufic iência de renda é um importa n te Ind icador de Pfl

vações, porém não é o ún ico, Além disso, fatores soc ia i s, 

geográficos, cu l tura is  e biológ icos são ca pilzes de mul t i 

pl icar ou red uZI r o i mpacto causado pela I n s u nclêlxia de 

rend i mentos sobre cada ind ivíduo n 

De forma semelhante ao que acontece no Brasil, a extrema 

miséria na Bahia tem diminuído rapidamente nos últ imos 

anos, em função do desenvolvimento econõmico, da exten

são da previdência social (graças ao Benefício de Prestação 

Continuada) e da efetividade de diversos programas sociais, 

com destaque para o Bolsa Família, Mas é preciso notar, tam

bém, que a democratização do acesso a serviços públ iCOS 

nas áreas de educação, saúde, assistência social, saneamen

to, energia elétrica e inclusão produtiva tem impulsionado 

o processo baiano de desenvolvimento social. Assim como 

o Governo Federal, o Governo do Estado tem buscado fazer 

mais pelos que enfrentam maiores privações, como no caso 

do Programa Vida Melhor, central para este PPA, que tem por 

objetivo promover a inclusão produtiva da população baiana 

socialmente mais vulnerável. 

A prioridade de atendimento dos programas sociais vem sen

do devidamente dirigida aos grupos da população mais vul

neráveis, porque estão historicamente excluídos do processo 

SÓCioprodutivo, Entretanto, persistem grandes desigualdades 

econõmicas e sociais, que se agravam nas regiões e territórios 

mais pobres e que se mesclam à discriminação em outras di

mensões, inclusive de gênero, raça e etnia, 

Em 2009, 4 1  % da população baiana a inda sofria a lguma 

forma de in segurança a l ime ntar n Na Bahia de 20 1 0, em 

torno de 2.4 mi l hões de pessoas a inda eram extrema

mente pobres, i s to é, viviam com até R$ 70,00 per capita 

2 1  Idem 
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de renda fa mi l iar, enquanto q ua se 1 ,7 m il hão de famíl ias 

recebiam a Bolsa Famíl ia  - o ma ior número a bsoluto de 

fam íl ias  pobres entre os estados do país e quase  4 3,9% da 

população estadual .  

Ed ucação 

o ana lfabetismo entre as cr ianças de 7 a 1 4  anos de ida

de está praticamente erradicado, em função do aumen

to das taxas de escolaflzação venficado nas duas últ imas 

décadas ,  Atualmente, a proporção dos CJue frequentam a 

escola, nessa faixa de idade, está próxima de representar o 

pleno a tendimento, 

No segmento populacional com 1 5  anos ou ma is, en

tretanto, a Bahia a presenta o maior número a bsoluto de 

ana lfabetos dos estados da Federação, s i tuação que con

t inuará a exig i r  um esforço hercú leo para garant i r  aos jo

vens a oportunidade de inic iação no m undo letrado, bem 

ass im aos adultos e idosos histor icamente exc luídos do 

acesso à educação, 

Em 2009, a taxa de analfabetismo desse públ iCO na Bahia 

foi de 1 6,7%, representando q uase o dobro da  taxa na

c ional  (9,6%), sendo apenas u m  pouco menor que a da 

Região Nordeste, de 1 8,7%, O q ue é mais grave: na zona 

rural da Bahia,  este percentual continua sendo um dos 

ma i s  a l tos do país, com 3 1 ,6% )3. 

A inda  em 2009, reg i s t rava-se que 32 ,4% da população 

com 1 0  anos ou mais  contava m ,  no m á x i m o, com a té 

três anos de estudo,  Nesse pata mar, se en t re o s  adoles

cen tes de 1 5  a 1 7  anos houve um acrésc i mo no a ten

d i me nto, ent re 2007 e 2009, a ma io r i a  dos  jovens de 

1 8  a 24  anos d e  Idade manteve-se afas tada do s i s tema 

d e  ens ino " ,  

Ocorre, contudo, ponderável progresso, Entre 2007 e 2009, 

observou-se declínio na taxa de ana lfa betismo, seg uindo a 

tendênCia de queda dos últ imos anos, Entre 2008 e 2009, 

d i m i n U I u  s lg l 1 i 1'ICéJ l ivamel He d pl oporção de indivíduos 

com "oito anos de estudo" e elevou-se a presença daqueles 

2 3  Pesquisa hl,lClonal  por Amosl'ra d e  Domicíl ios - PNAD 2009, 

24 Idem 



que a presentavam maior escolaridade, notadamente dos 

que t inham de "nove a 1 1  anos e mais" lI .  

t prec iso lembrar, por fi m, que o acesso à educação su

perior, a pesar da ampl iação dos investimentos públicos 

e privados nos anos recentes, cont inua l imitado. A Ba hia 

ainda não apresenta uma posição confortável no cenár io 

nacional ,  com uma taxa de escolar ização bruta de a pe

nas 1 6,9% para os jovens de 18 a 24 anos, em 2009, m ui to 

i nferior ao percentual brasi le i ro de 26,7%. E spera-se que 

este quadro comece a m udar com o incremento dos in

vestimentos federa i s  na Bah ia ,  através da implantação de 

novas u niversidades e cam pi, um resgate de dívida h i stó

rica já anunciado por Brasí l ia . 

Gênero e etnia 

Apesa r dos índices ind icarem que as mu l heres estudam, 

em média,  mais  que os homens, no a mbiente de mercado 

elas são contempladas com menores cha nces de empre

go, ocupam os piores postos de trabalho e, exercendo as 

mesmas funções, conti nuam recebendo menos. Em 2008, 

5 7,6% das brasi leiras eram consideradas economicamen

te at ivas,  enquanto 80,5% dos homens se encontravam 

nesta condição. Nesse mesmo ano, os homens com car

teira a ss inada somavam 39, 1 %, enquanto as mu lheres 

era m 29,5%" . Esses nú meros expõem uma im portante 

d ispa ridade nas cond ições de acesso e permanência en

tre homens e m ulheres no mercado de trabalho brasi lei ro, 

mesmo quando se conSidera que um a parcela S ign i fi ca

t iva de mul heres tende a se dedicar exc lu siva mente ao 

trabalho no lar, em benefício da fam íl ia .  

Va le ressaltar que a partici pação femin ina nas esferas de 

decisão tam bém é pequena. Apesar de representarem 

5 1  % da população bras i le i ra, em 2006, nas eleições ge

ra iS, a s  mul heres ficara m com apenas I I ,C,% di], (ildel l i)')  
nas Assembléias Legis la tivas, 8 ,7% das  vagas na Cãmara 

dos Deputados e 1 2,3% no Senado. Em 20 1 0, elas obtive

ram 1 3,6% dos assentos no Senado, 8,7% na Cãmara dos 

Depu tados e 1 1 ,6% no tota l  das Assembléias Leg islat ivas .  

25 SEI  Bahia em n úmeros. v la Publicações Salvador, 2 0 1 1 
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Três estados eram governados por mul heres nas eleições 

anter iores: Rio Grande do Sul, Ma ranhão e Pará; a partir de 

201 1 ,  o número fo i reduzido para dois: Maranhão e R io 

Grande do Norte 2? 

Como no resto do pa í), as  mu lheres baianas, a pesar de 

uma milior escola ridade méd ia  do que os homens, tam

bém se encontram mais frequentemente em s i t uação de 

pobreza, contam com menores oportunidades de em

prego formal, ocupam os piores postos de t raba l ho e são 

mais  ma l  remuneradas que os homens, mesmo em fun

ções idênt icas .  

Nas esferas decisórias, a disparidade permanece: a s  repre

sentações políticas das mul heres na Assemblé ia Legis la

t iva baiana, nos executivos mu nic ipa is  e nas câmaras de 

vereadores estão longe de expressar a part ic ipação das 

mu lheres na sociedade. Com o intuito de m i n imizar esse 

problema de ordem sociocu l tura l ,  o Governo do Estado 

da  Bahia inst i tu i u  a Secreta ria de Pol ít icas para a s  Mulheres 

(SPM), que buscará art icu lar  e in tegrar o com bate a femi 

n ização da pobreza e da violência e programar  ações que 

forta leçam a a utonomia econõm ica das mu lheres. 

Saúde 

Nos países emergentes, tem se ver ificado, no setor da saú

de, uma tendência de aumento da  incidência das doenças 

crônicas não-transmissíveis (DCNT), em sua maioria do

enças relacionadas ao envelhecimento. Esti ma-se que as 

DCNT sejam, atualmente, responsáveis por 60% das mortes 

e incapacidade em todo o mundo, e podem vir a responder 

por 73% de todas as mortes em 20202B Conforme aumenta 

a proporção de indivíduos idosos no total da população, 

as DCNT ganham importância enquanto principais causas 

de morbidade, incapaCidade e mortal idade em todas a s  re

giões do mundo, inclusive nos países em desenvolvimento. 

Em face a esse cená rio, a Organização Mundia l  da Saú

de propõe a abordagem do "envelhec imento at ivo': i sto 
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é, o processo de ot imização das oportun idades de saúde, 

participação e segurança, com o objetivo de melhorar a 

qual idade de vida à medida que as peSSOds r'carn mais 

idosas. E sta forma de envel hecer ser ia est imulada por 

meio do desenvolvimento de polít icas e programas de 

enfrenramenro aos pl ob lema s e desafio, c u l t u r a i s, soc ia i S  

e econômicos decorrentes do envelhecimento indiv idual  

e populacional 2 9  

Na perspectiva dessa abordagem, quando polít icas so

cia is  de sa úde, mercad o de trabalho, emprego e educação 

apoiarem o envelhecimento ativo, mui to provavelmente 

se veri fica rá : ( i )  menor percentua l  de mortes prema turas 

em estágios da v ida a l tamente produ tivos; ( i i )  menor in

cidência de defiC iênCias a ssociad a s  à s  doenças crônicas 

entre os idosos; ( i i i) ma is  pessoas com urna melhor qua

l idade de v ida à medida q ue envel hecem; ( iv )  mais indi

víduos idosos part ic ipando ativamente da v ida cu l tu ra l ,  

econômica e polít ica, em at ividades rem uneradas ou não, 

e da vida doméstica, fa m i l ia r  e comu nitá r ia; e (v) menores 

gastos com tratamento médico e serviços de assistência 

médica 30. 

Programas e políticas de envelhecimento ativo deverão reco

nhecer a necessidade de incentivar e equilibrar a responsa

bilidade pessoal (cuidado consigo mesmo), ambientes a mis

tosos para a faixa etária dos idosos e a solidariedade entre 

gerações. As famílias e 05 i ndividuos precisarão planejar e se 

preparar para a velhice, se esforçando para adotar uma postu

ra de práticas saudáveis em todas as fases da vida . Ao mesmo 

tempo, será necessário que os ambientes de apoio garantam 

que "as opções saudáveis sejam as mais fáceis" " .  

NO que concerne a o s  cu idados c o m  os m a i s  jovens, i m 

porta reconhecer q u e  o Brasi l  red uziu a mortal idade 

infantil , entre cr ianças com menos de u m  ano, de  47 , 1  

óbitos por  mi l  nascidos vivos, em 1 990, para 19  e m  2008. 

Até 20 1 5 , a meta é reduzi r essa taxa para 1 7,9 óbitos por 

mil. A expectativa é de que esse objetivo seja cumprido 

antes desse prazo. Todavia, essa taxa não expressa a hete

rogeneidade das rea l idades socioeconômicas e reg iona i s  

2 9  OPAS Envelhecimento ativo: u m a  polll'ca d e  saúde Brasol ,a, 2005 
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encon tradas no país, pois a des ig ualdade a inda é grande: 

cr ianças pobres têm mais  do que o dobro de cha nce de 

morrer do que a s  r icas, e a s  nascidas de mães negras e 

ind ígenas têm as maiores taxas de mortal idade. A região 

Nordeste apresentou a maior q ueda nas mortes de zero 

a c inco anos, mas  a taxa de mortal idade na in fância nor

desuna é, a i nda , q uase o dobro das taxas ver i ficadas nas 

reg iões Sudeste, Su l  e Centro-Oeste )2 .  

A taxa ba iana de mortalidade infanti l  para cada mil nascidos 

vivos no primeiro ano de vida também tem mantido forte 

tendência de queda. Conforme a PNAD, esta taxa caiu 1 4,4%, 

entre 2004 e 2009. Como no Brasil, também na Bahia as crian

Çil<; Dobres e filhos de mães negras e indígenas continuam 

sendo vitimas de taxas mais elevadas de mortalidade. 

E n t l e  2008 e 2009, 1 1ão houve a l (era�ões s ign ifica tivas no 

quadro das causa s  de mortal idade entre a população do 

estado. Nesse período houve uma d iscreta elevação na 

part ic i pação das mortes por agravos associados ao de

senvolvimento e à urbanização, principalmente a s  causas 

externas de morbidade e morta l idade e as neoplas ias, ao 

passo que a s  pr inc ipais causa s  de morte, evidenciando o 

enve lhec imento da população baiana, foram as doenças 

do aparelho c i rculatório 33. 

Importa ressaltar que o Governo Estadual, entre 2007 e 2009, 

acresceu o número dos leitos hospitalares de 4.045 para 

4.498, um crescimento de 1 1 ,2% lO, resultado da ampliação 

e instalação de novas unidades de atendimento da rede do 

Estado. A ampliação da rede prossegue no início desta déca

da : em 2 0 1 0, os destaques foram as inaugurações do hospital 

do Subúrbio (268 leitos) e do hospital da Criança, em Feira de 

Santana (280 ler tos), considerada a maior unidade especializa

da em pediatria do Norte e Nordeste. 

Segurança Públ ica 

Na área da segurança pú blica, o pr incipal  ind icador de 

violência, o homicíd io doloso, começou a mostrar s inais 

de  redução. Já em 20 1 0, o número de hom icídios dolosos 

32 PNUD Reduzir a mortal idade na infância. D,sponivel em. h n p "// 
www pnud ol"9 br/odfTl/objel,vo_4/ Acesso em 04 ago 201 1 

33 Idem 



por 1 00 mi l  habitantes estabil izou-se, após ter a lcançado a 

taxa de 34,2 por 1 00 mi l  habitantes; o pr imeiro semestre de 

201 1 se encerrou com clara tendência de queda desta taxa. 

Para reduzir  a cr iminal idade, o Governo do E stado tem 

como (oco de suas ações a informação, a intel igência e a 

prevenção. Vale ressa ltar que, entre 2007 e 20 1 0, o o rça

mento da seg ura nça foi ampl iado de R$ l ,6 bilhão para RS 
2,2 bi lhões. Foi lançado, também, o programa Pacto pela 

Vida, que in ic ia  uma nova visão de seg urança públ ica no 

estado, transversal e integrada, construída de forma pac-

tuada com a sociedade, em a rt icu lação permanente com 

o Poder Judiciár io, O Mini stério Públ ico, a Assembléia Le

gis lat iva,  os m u nicípios e a União. 

A lém d i s so, o Governo do E stado tem b u scado huma

n i zar  o s i s tema pr i s iona l  po r me io  da me lhor ia  da  es

t ru tu ra  das  u n i dades  pr i s ion a i s, oferece n do cond ições 

m i n i m a s  de respeito ao ser h u mano e a m pl iando a s  

ações de a s s i s tênc ia  e acompa n h amento d e  penas e 

med idas  a l te rna t ivas para d e l i tos de pequeno e médio 

potenc ia l  ofens ivo. 
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