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APRESENTAÇÃO 

 

Dia 16 de maio de 2013, às 09h, no Mini Auditório – sede central do Câmpus 

Curitiba da UTFPR – foi realizada a palestra que abordou o tema “Governança no Setor 

Público - Instrumento indutor para o planejamento e desenvolvimento do Estado”, 

ministrada pelo Prof. Dr. José Matias Pereira, da Universidade de Brasília (UNB), que 

hoje é o mais renomado escritor na área. 

A Mesa de honra teve a participação do Diretor-Geral do Câmpus Curitiba, 

Professor Paulo Osmar Dias Barbosa; da chefe do Departamento Acadêmico de Gestão 

e Economia, Professora Maria Lucia Figueiredo Gomes de Meza; do coordenador do 

Curso de Mestrado Profissional em Planejamento e Governança Pública, Professor 

Sergio Tadeu Gonçalves Muniz; e do Professor Doutor José Matias Pereira. 

A palestra teve como intuito proporcionar uma aula diferenciada aos mestrandos 

dos anos de 2011, 2012 e 2013, da disciplina de Governança Pública e 

desenvolvimento. Esta de responsabilidade do Professor Doutor Antonio Gonçalves de 

Oliveira.  

A apresentação debateu os temas sobre as políticas públicas, planejamento, 

governança e governabilidade, visando o desenvolvimento do Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÍNTESE DA DISCUSSÃO 

 

Iniciando o tema, comentou-se sobre como seria uma boa governança pública. 

Esta seria através da ética e transparência, como preceitos básicos tanto no setor público 

como no setor privado. Também foram citados os objetivos da boa governança pública, 

que seriam: Estabilidade macroeconômica e equilíbrio fiscal; Redução da pobreza e das 

desigualdades; Proteção ao meio ambiente; Responsabilidade fiscal e social; Aumento 

da arrecadação tributária; Transparência e controle social; e a mais frisada pelo Prof. Dr. 

José Matias Pereira, Qualidade do gasto público. 

Como uma interface do tema governança pública tratou-se do controle social. E 

para que ele ocorra, é de suma importância o controle, fiscalização, responsabilização, 

além de um ambiente institucional favorável. É necessário também a sociedade ter o 

acesso à informação, capacitação (com conhecimentos técnicos e políticos para atuação 

política) e mobilização dos mesmos. 

Discorreu uma breve discussão sobre os focos da governança no setor privado 

– setor publico. Referindo-se à forma como os agentes responsáveis pela governança 

reagem às pressões institucionais. O setor privado tendo o foco na alavancagem ou 

reversão do resultado financeiro, na busca da melhor remuneração do capital investido 

para sobrevivência da empresa e salvaguarda das ações de decisões dos gestores. Já o 

setor público tendo o foco no cumprimento de normas e determinações legais. 

Em relação às teorias organizacionais da governança no setor público, foi 

apresentada a teoria de agência, a qual possui deficiências para explicar as dificuldades 

de introdução de mudanças no setor público brasileiro, por se restringir aos aspectos 

relacionados ao binômio principal-agente; e a teoria institucional 

(neoinstitucionalismo), a qual sinaliza um rumo pelo qual se reduzem as resistências às 

mudanças organizacionais, por meio da incorporação de elementos já 

institucionalizados (legitimados) que proporcionam uma salvaguarda para as decisões e 

protegem a organização e o gestor de ter sua conduta questionada. Esta última de 

preferência do palestrante. 

Foi tratado também do planejamento e desenvolvimento para permitir a 

eficiência, a eficácia e a efetividade das políticas públicas. Como o Prof. Dr. José 

Matias Pereira gostava de firmar. O planejamento sendo o processo contínuo e 

sistematizado que busca antecipar o futuro. Como também o planejamento estratégico, 

sendo um processo que consiste na análise sistemática dos pontos fortes e fracos da 



empresa ou da organização pública, e das oportunidades e ameaças do meio ambiente 

com o intuito de estabelecer objetivos, estratégias e ações que possibilitam um aumento 

da competitividade da mesma. E o desenvolvimento ocorrendo de acordo com os 

recursos humanos preparados e talentosos, ideias inovadoras, projetos consistentes, 

parcerias, articulação das políticas públicas, estímulo à cultura empreendedora, 

participação social, planejamento e gestão, entre outros. O professor  abordou sobre as 

transformações no mundo do trabalho, na educação, nos valores sociais. As influências 

políticas e econômicas, as novas tecnologias, organizações flexíveis, era do 

conhecimento o capital humano e a inovação. Estando em mundo em transformação, a 

sociedade se transforma em uma sociedade do saber ocorrendo uma mutação social, 

tecnológica econômica. 

O mundo está em transição no  contexto do século XXI temos então as seguintes 

transformações: 

a Globalização 

b  Hipercompetição 

c Hiperinformação 

d  Mudanças tecnológicas rápidas 

e  Ciclo de Vida reduzido 

f  Sustentabilidade 

 

Mencionou também que o cenário externo é instável e que os problemas ficais dos 

países da Zona do Euro dificultam o crescimento de alguns países, falou sobre as 

dificuldades políticas dos governos da Itália, Grécia e Espanha, que atrasam medidas de 

solução fiscal para conter a disseminação da crise. Estados Unidos com baixo 

crescimento e desemprego elevado, o crescimento mundial liderado por emergentes, que 

também crescerão menos. Cenário interno: redução do dinamismo, a política 

macroeconômica: monetária, fiscal e cambial, relaxamento das medidas 

macroprudenciais (como o afrouxamento de crédito para alavancar o consumo). Contou 

sobre a desoneração tributária seletiva, a inflação, o baixo crescimento da economia, as 

dificuldades de competitividade da indústria persistem e limitam crescimento. 

E no final de sua palestra menciona o governo brasileiro, tendo uma visão geral 

conclusões sobre a dificuldades de gonernar, as reformas estruturais: pouco prováveis. 

 O Estado brasileiro necessita torne-se cada vez mais inteligente e cooperativo. 

Deve atuar em sintonia com a sociedade e com as organizações empresariais, por meio 



de parcerias estratégicas.  Abertura de mercado para as redes de prestação de serviços, 

sem eximir-se de sua responsabilidade. Novas formas regulatórias e um novo rearranjo 

institucional entre Estado, mercado e participações societárias. 

Construção do novo modelo de governança. As bases do novo modelo de 

governança estão sendo concretizadas (de forma lenta).  Parcerias público-privadas, 

como o sistema de concessões, que tem possibilitado ao Estado um modelo mais 

avançado de contratação administrativa, com maiores garantias de retorno dos 

investimentos realizados, flexibilização na execução do  

contrato, repartição de riscos, etc. 

 

Evolução da Transparência no Brasil 

A governança é uma conquista. Ela resulta de um processo continuo de trocas e 

interações entre todos os setores e segmentos da organização. O ideal é que essa nova 

cultura, além de ser aplicada à estrutura da governança, seja transferida para às 

organizações participantes. Esses novas bases irão contribuir para estreitar o 

relacionamento e consolidar os elos de confiança. 

 

Conexão entre governança e transparência 

A administração, além da obrigação de informar, deve cultivar o desejo de 

informar (gerar clima de confiança); A comunicação, ademais de informar o 

desempenho econômico-financeiro, deve contemplar também os demais fatores 

(inclusive intangíveis) que norteiam a ação empresarial e que conduzem à criação de 

valor. Lei de Responsabilidade Fiscal – impõe ao gestor público à transparência de seus 

atos. Essa transparência pode ser aperfeiçoada com instrumentos como a demonstração 

do resultado econômico e o balanço social. 

O contexto da globalização e das sociedades em rede com múltiplos atores que 

agem simultaneamente é o da imprevisibilidade. As decisões ocorrem em número 

crescente de lugares, o que amplia a fragmentação aumenta a interdependência, a 

fragmentação e interdependência levam à incerteza. As abordagens convencionais de 

governança não foram concebidas nem organizadas para lidar com complexidade e 

incerteza 

Boa governança corporativa nos setores público e privado requer: 

Uma clara identificação e articulação das definições de responsabilidade; Uma 

compreensão real das relações existentes entre os stakeholders (partes interessadas) da 



organização e outros interesses para controlar os seus recursos e dividir resultados; e 

sustentação da gestão, particularmente do nível superior. 

A boa governança requer uma estrutura legal justa que se aplica a todos os 

cidadãos do Estado independentemente de sua condição (econômica, social, política, 

etc.); deve garantir total proteção ampla dos direitos humanos; deve garantir que o poder 

judiciário seja independente do poder executivo e do poder legislativo; garantir que as 

forças policiais sejam imparciais e incorruptíveis. 

 

Conclusão: 

É essencial que as instituições governamentais, as instituições do setor privado 

e as organizações da sociedade civil sejam fiscalizáveis pelas pessoas da sociedade e 

por seus apoiadores institucionais, notadamente por aquelas que são ou serão afetadas 

por suas decisões, atos e atividades. 
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