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A TRANSPARÊNCIA COMO INSTRUMENTO DE DEMOCRACIA 
NA GOVERNANÇA PÚBLICA BRASILEIRA 
 

RESUMO 

As recentes crises econômicas propagadas em todo o mundo têm estimulado novas 

reflexões sobre o modelo organizacional do setor público. Nesse ambiente de 

contemplação, a governança pública aparece no cenário nacional como um importante 

remédio no combate à enfermidade desenvolvimentista, apontada como uma das 

principais estratégias visando a retomada do crescimento financeiro e social. Atrelado às 

recomendações de índole prática, estão às construções de ordem teórica, fornecendo um 

suporte interpretativo para as condutas governamentais, tais como o planejamento, a 

execução e o controle das políticas públicas. Nas entrelinhas desse colóquio surge o 

princípio da transparência, assumindo uma posição diferenciada em virtude do seu 

encargo criacionista, na busca por um ambiente público-privado mais democrático e 

participativo. Convocada para reformular o fragilizado modelo administrativo, a 

governança pública tem a difícil missão de inovar, liderando a implantação das vigas 

mestras da nova gestão do setor público brasileiro. As intervenções buscando a correção 

das distorções burocráticas têm demonstrado que é necessário ultrapassar a labiríntica 

estrutura da seara institucional, sendo indispensável um amadurecimento global de todos 

os atores sociais envolvidos. 
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INTRODUÇÃO 

Os primeiros debates visando o rompimento dos modelos tradicionais de 

gestão pública, invocando a necessidade urgente de novas fórmulas para administrar o 

interesse coletivo foram concebidos, ainda na década de setenta, no Reino Unido e nos 

Estados Unidos da América. Recebendo, inicialmente, a denominação de New Public 

Mangement (NPM), as modernas ideias da gestão voltada para o cidadão foram 

rapidamente propagadas em todos os quatro continentes, sendo incorporadas no Brasil 

sob a denominação de Nova Administração Pública (NAP). A ideia nuclear desse 

movimento gerencialista flutua em torno da aplicação no setor público de técnicas antes 

exclusivas tão somente a iniciativa privada, adaptando esses antigos conceitos ao novo 

ambiente de trabalho, mudando consideravelmente o desenho da obsoleta relação 

hierarquizada entre administração e administrados. 

A noção de governança pública surgiu exatamente nesse ambiente de 

transferência de conhecimentos, como uma das principais ferramentas de modificação no 

sistema estrutural de gestão, incumbida da regência das reformas administrativas 

apontadas pelos especialistas como necessárias. Dentre as inovações recém-

incorporadas pela governança no universo público, algumas ganham especial relevância, 

tais como a ideia da transparência, oferecendo à população uma ampla possibilidade de 

acesso às informações públicas e, consequentemente, a fiscalização mais eficaz dos atos 

políticos. Sendo considerada uma legítima viga-mestre na edificação de um ambiente 

público mais democrático e na construção de uma sociedade mais crítica e reflexiva sobre 

a estratégia de condução governamental, se faz necessário uma análise mais 

aprofundada sobre o princípio da transparência e de seus institutos anexos. 

Na primeira parte, inaugurando a pesquisa, foram abordados alguns 

aspectos genéricos sobre a governança pública, objetivando apresentar uma 

contextualização desta temática na atualidade. Após um breve preambulo, ficou 

ressaltada a origem da palavra governança, o seu conceito teórico aplicado ao setor 

público e o amadurecimento das pesquisas acadêmicas ao longo dos últimos anos em 

torno do assunto. Mais a frente foi sublinhada a compreensão prática da governança 

pública, trazendo um desenho entre sua finalidade pretérita restritiva e sua proposta 

contemporânea ampliativa. Esse tópico foi encerrado com a exposição do novo papel dos 

cidadãos, usuários dos serviços e receptores das políticas públicas, agindo em conjunto 

com os órgãos centrais em face dos objetivos comuns. 
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Na segunda parte, foi aprofundado o assunto matriz desta investigação, a 

criação de uma cultura de transparência no setor público como meio para a concretização 

da democracia sob as lentes das propostas incorporadas pela governança pública. 

Inicialmente foi elaborado um sucinto discurso contemporâneo sobre a transparência, 

trazendo à baila suas passagens mais significativas pelas legislações nacionais. Logo 

após a transparência foi analisada segundo as recomendações de algumas associações 

nacionais e internacionais dedicadas ao estudo da governança aplicada ao ambiente 

público. Em seguida foi examinado o papel desempenhado pela avaliação e participação, 

rotineiramente apontadas como pilares da boa governança, peças essenciais no 

fortalecimento do processo de democratização. 

Na terceira parte, finalizando o trabalho, restou concluído que é primordial o 

realce diferenciado conferido à transparência nos modelos atuais de governança pública, 

sendo necessário ingredientes auxiliares para conferir solidez à estrutura. A fim de 

complementar o ciclo, a participação e avaliação aparecem como ferramentas 

imprescindíveis, legitimando a proposta de criação do ambiente de gestão democrática 

interativa. Tão importante quanto possuir boa práticas de governança pública na teoria, é 

usufruir de várias que efetivamente funcionem na prática, alcançando os resultados 

almejados. O fenômeno da transparência é inerente às sociedades democráticas 

desenvolvidas, originando um aumento na fiscalização pela busca por resultados positivos 

e eficiência governamental. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Breves considerações sobre governança pública 

Embora a expressão governança tenha origem na palavra governance, que 

significa governo, no setor público ela pode apresentar diversas construções, dependendo 

do contexto em que é empregada, sendo necessário precisar sua incidência para evitar 

ambiguidade na sua utilização. A título de exemplo, pode significar governo no sentido 

mais estático, ou seja, simplesmente representando o órgão central da administração 

pública responsável pela condução política, também denominada de governança pública 

(public governance); pode, ainda, significar governo no sentido mais dinâmico, ou seja, 

representando o conjunto de estratégias utilizadas pelo órgão central na gestão do 

interesse público, também denominada de governança corporativa (corporate 

governance); dentre outros. O sentido enfocado neste estudo é o de governo 
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representando os mecanismos de articulação e cooperação pelos quais os recursos 

públicos são conduzidos, ou seja, os programas de coordenação e gestão que servem de 

instrumento para o desenvolvimento econômico e progresso social. 

O complexo fenômeno da globalização, responsável pela criação da 

famigerada aldeia global, entendida basicamente como um processo multidimensional de 

transformações em proporções mundiais, serviu de estímulo para uma reflexão sobre a 

necessidade de alteração no papel desempenhado pela gestão pública. Efetivada na 

segunda metade do século vinte, após a queda do regime socialista no leste europeu, e 

impulsionado pela utilização da Internet, facilitando sobremaneira a articulação entre os 

povos, a globalização conseguiu difundir rapidamente as novas tendências internacionais 

de mudanças na organização da atividade humana, sobretudo na relação entre a 

sociedade e os órgãos estatais, abrindo espaço para a consolidação da governança 

pública como o remédio mais adequado. Essa atmosfera de reconfiguração da soberania 

dos países, atrelado a nova fase do capitalismo econômico, intitulada neoliberalismo, 

serviu para ratificar a importância da propagação das novas técnicas de governança em 

diversas áreas, sobretudo na área pública. 

Em apertada síntese, a governança pública pode ser compreendida como 

um conjunto de princípios e estratégias utilizados pelos gestores estatais, auxiliando na 

forma de condução das políticas públicas, orientando na tomada de decisões, buscando 

maximizar os resultados e minimizar as problemáticas. Atualmente a definição de 

governança pública ultrapassou o simples estudo da forma de executar uma política 

estatal, ocorrendo uma ampliação das suas funções endógenas, se preocupando, 

também, com os resultados alcançados e, sobretudo, com a plena satisfação dos 

cidadãos, principais receptores dos serviços realizados, ou seja, houve uma 

democratização conceitual, passando a abranger não somente aspectos econômicos, 

mas também sociais e gestão. Nesse contemporâneo modelo, o cidadão afasta seu 

antigo papel de mero expectador global e assume a função de ator regional, exercendo a 

função de parceiro do gestor público, contribuindo ativamente nas diversas etapas dos 

projetos, ajudando a fiscalizar a execução, cooperando na fuga ao desperdício do erário 

público. 

Como é possível verificar, a teorização da governança pública abrange 

diversas áreas da ciência, tais como a política, economia, sociologia, administração 

pública, não sendo restrita somente a atmosfera jurídica, embora seja notório o constante 

diálogo com o direito, a fim de compreender a sua teoria e prática. Também é imperioso 
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observar a necessidade de não se confundir a terminologia da governança pública com a 

expressão governabilidade; enquanto a primeira, de proporção mais ampla, envolvendo 

toda a sociedade, significa a maneira de condução das políticas públicas, a segunda, de 

dimensão mais restrita, vinculado ao sistema político, significa o conjunto de atributos 

institucionais disponíveis para o exercício do poder estatal. Como resultado da invocação 

dessa ferramenta alternativa de gestão, aflora também a noção de governança local, uma 

forma de regionalização das técnicas de governabilidade, aplicadas dentro da realidade 

de determinada localidade, fortalecendo, assim, os vínculos de cooperação com a 

população, em busca de benefícios para toda aquela sociedade. 

Apesar de toda essa euforia global por épocas melhores, na tentativa de 

encontrar uma solução para a crise da governabilidade, em especial nos países latino-

americanos, os estudos científicos sobre a temática da governança aplicada 

exclusivamente ao setor público brasileiro ainda são bastante escassos em nosso país. 

Devido à complexidade que envolve naturalmente todos os ambientes públicos, sobretudo 

o modelo nacional, somente após a promulgação da Lei Complementar nº 101/00 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), estabelecendo normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal, foi que começaram a surgir os primeiros escritos sobre 

o assunto, despertando paulatinamente o interesse de alguns pesquisadores. Após 

ultrapassado certo período de observação, amadurecimento e reflexão, é possível 

observar uma regular evolução das produções acadêmicas pátrias na tentativa de 

compreender esse novo episódio na gestão governamental mundial à luz da embaraçada 

realidade brasileira. 

O fato é que, no mundo globalizado, as boas práticas de governança 

aplicadas ao setor público são cada vez mais exigidas pelo moderno processo de gestão 

e necessárias para manter um rendimento adequado e eficiente na prestação dos 

diversos serviços oferecidos à população. Porém, através de pesquisas realizadas pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU) em mais de trezentos órgãos públicos em importantes 

áreas de intervenção estatal, se chegou a conclusão de que há muitas falhas de 

planejamento, além de diversos problemas de gestão, mostrando que a realidade 

brasileira ainda é bastante preocupante, sendo necessário percorrer um longo para 

conseguir solidificar os pilares da boa governança e atingir altos índices de eficiência 

(TCU, 2014, p. 33). Devido à falta de uma política de governança pública bem delineada 

pela maioria dos órgãos federais alvos da pesquisa, em regra, estes acabam não 

possuindo indicadores claros sobre sua própria realidade, entre eles os gastos realizados, 

prejudicando a qualidade dos serviços. 
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Adentrando brevemente no quadro político nacional contemporâneo, após o 

advento da Constituição Federal de 1988 é possível identificar dois grandes momentos de 

readequação da estrutura governamental pátria às novas exigências da gestão pública, 

uma no governo de Fernando Henrique Cardoso e outra no governo de Luiz Inácio Lula 

da Silva. Enquanto o primeiro significou o início da reforma gerencial, marcado pelo envio 

do Poder Executivo ao Congresso Nacional de uma Emenda Constitucional objetivando 

alterar diversos dispositivos relativo a organização da Administração Pública; o segundo 

representou a ratificação do novo modelo, assinalado pelo fortalecimento da inteligência 

estratégica governamental e pela adoção de novas práticas de participação social. A 

busca pela autonomia gerencial, presente em ambas as estratégias governamentais, 

demostra claramente que esse espírito inequívoco de mudança ultrapassa agremiações 

partidárias e afinidades ideológicas, afastando a ideia de políticas de governo para se 

transformar em políticas de estado. 

 

2.2. A transparência como instrumento na concretiza ção da democracia 

Junto com os novos arranjos institucionais trazidos pela governança pública, 

vieram os diversos vetores interpretativos, servindo como verdadeiros pilares teóricos, 

necessários a sustentação da reforma administrativa. Somado às boas ideias de 

liderança, compromisso, integridade, responsabilidade e integração, a transparência 

(disclosure) assume um papel de destaque, responsável por originar outros hábitos 

essenciais, tais como a responsabilidade na prestação de contas, o monitoramento das 

políticas públicas, o combate às práticas ímprobas e a participação atuante da população. 

Todos esses esforços em conjunto têm como objetivo criar um ambiente favorável à 

execução dos serviços públicos, buscando a maximização da eficiência e o fortalecimento 

do planejamento e da execução das políticas públicas. 

 

2.2.1. O discurso contemporâneo da transparência na  legislação brasileira 

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, houve uma nítida 

preocupação do legislador originário em deixar consignado no principal texto normativo do 

país a semente principiológica da transparência no âmbito do novo modelo estatal 

democrático. Segundo o art. 5º, XXXIII da Carta Cidadã, todos têm direito a receber dos 

órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse geral ou coletivo, 

que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. A prática insculpida 

na listagem dos direitos e garantias fundamentais se refere ao acesso à informação, 

instrumento de cunho administrativo, porém, responsável por viabilizar o controle social 

da condução do interesse público. 
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Ainda no âmbito constitucional, segundo o art. 37 do Texto Maior, cinco 

edificações teóricas regem toda a dinâmica do setor público: legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. Embora não apareça de forma explícita, a 

transparência é decorrência lógica do fenômeno da publicidade, atribuindo um dever de 

divulgação oficial dos atos administrativos. O exercício das antigas condutas sigilosas e 

dos arcaicos atos secretos foi definitivamente banido do setor público, desviado para um 

segundo plano, em situação de absoluta excepcionalidade, desde que obedecidos os 

imperativos legais. 

Posteriormente, a Lei n. 9.784/99, responsável por regulamentar todo o 

processo administrativo no âmbito federal, ratificou o movimento encabeçado pela Carta 

Magna por atos estatais mais claros e translúcidos. Restou consignado que os processos 

administrativos deverão observar a divulgação oficial dos atos administrativos, 

ressalvadas as hipóteses constitucionalmente arroladas. A publicidade, mencionada aqui 

de forma velada, além de reafirmar o bom diálogo com a norma constitucional, trouxe 

harmonia com outros critérios legais, tais como a motivação, segurança jurídica e 

interesse público. 

Logo em seguida, a Lei Complementar n. 101/00, responsável por 

estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 

fiscal, também conferiu um trato importante à transparência. Houve um capítulo na 

denominada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), reservado apenas para abordar os 

tópicos da transparência, do controle e da fiscalização. Além de apontar quais seriam os 

instrumentos utilizados para a efetivação dessa transparência, a exemplo da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO), também previu a ampla divulgação das informações 

fiscais, como também o incentivo a participação da população. 

Mais a diante, disciplinando o acesso à informação, a Lei n. 12.527/11 trouxe 

uma série de procedimentos específicos aplicáveis a todas as unidades federativas, 

objetivando regulamentar e padronizar a obtenção desses dados de interesse público. 

Entre os diversos pontos relevantes, podemos citar a diretriz pelo fomento ao 

desenvolvimento da cultura de transparência na Administração Pública e o dever estatal 

de garantir o acesso à informação mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma 

transparente e clara, utilizando linguagem de fácil compreensão. Rotulando a publicidade 

como preceito geral e o sigilo como exceção, a norma especial democratizou o acesso à 

informação e positivou uma nova política cultural, onde o titular dos dados é o cidadão, 

sendo o poder público apenas seu detentor. 
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Recentemente, através de resolução, o Senado Federal aprovou a criação 

da Comissão Permanente de Transparência e Governança Pública. De autoria do 

Senador João Capiberibe (PSB-AP), a nova comissão legislativa terá por finalidade opinar 

sobre diversas temáticas, dentre elas o combate à corrupção, a responsabilidade na 

gestão do dinheiro público, a adoção de práticas gerenciais modernas nos órgãos do 

governo, a eficiência na execução dos serviços, a democracia participativa, o controle 

social e a transparência na prestação de informações à população. Essa iniciativa reflete 

o momento de transição do atual modelo de gestão, onde a publicidade é ferramenta 

importante no combate ao desperdício dos recursos públicos. 

É possível verificar um nítido entrelaçamento entre o princípio básico da 

transparência no âmbito da governança pública e o princípio constitucional da publicidade 

na seara da administração pública. Enquanto o primeiro possui a missão de criar um 

ambiente de confiança nas relações internas e externas, o segundo possui o dever de 

conferir eficácia e moralidade aos atos administrativos exarados. Essa correlação 

principiológica reforça a necessidade de um diálogo permanente e duradouro entre as 

ciências da política, da economia, da sociologia, do direito e da administração pública em 

benefício da boa governança. 

 

2.2.2. A interpretação da transparência de acordo c om o IBGC e IFAC 

Existem algumas organizações civis, de âmbito nacional e internacional, que 

se dedicam unicamente ao estudo da governança pública no setor governamental. Sem 

possuir natureza coercitiva, alguns desses institutos possuem o hábito salubre de publicar 

manuais de condutas, verdadeiros códigos de boas práticas, com o objetivo de fomentar a 

discussão sobre o assunto e orientar as ações daqueles responsáveis pela gestão dos 

órgãos estatais. Devido às sensíveis alterações no ambiente organizacional nos últimos 

anos, tais recomendações vêm assumindo um papel fundamental na administração 

pública contemporânea, influenciando na tomada de decisões, contribuindo para o melhor 

desempenho institucional. O conjunto dessas diretrizes teóricas, somado às publicações 

acadêmicas independentes, juntamente com as legislações atualmente em vigor, forma a 

espinha dorsal para a construção e o exercício do novo modelo de governança pública. 

Entre as diversas associações, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa e o 

International Federation of Accountants merecem realce diferenciado. 

De acordo com as produções técnicas realizadas pelo Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa (IBGC), organização civil sem fins lucrativos de referência 

nacional criado em meados da década de noventa, a transparência, ao lado da equidade, 

da prestação de contas e da responsabilidade corporativa, aparece como um dos 

preceitos recomendáveis na busca por melhores práticas de gestão. 
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Transparência 
 

Mais do que a obrigação de informar é o desejo de disponibilizar para as partes 

interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas 

impostas por disposições de leis ou regulamentos. A adequada transparência 

resulta em um clima de confiança, tanto internamente quanto nas relações da 

empresa com terceiros. Não deve restringir-se ao desempenho econômico-

financeiro, contemplando também os demais fatores (inclusive intangíveis) que 

norteiam a ação gerencial e que conduzem à criação de valor. (IBGC, 2009, p. 19). 

 
Após quinze anos desde a sua primeira versão, o Código das Melhores 

Práticas de Governança Corporativa, documento máximo do IBGC, atualmente em sua 

quarta edição, foi aos poucos sendo reformulado de acordo com as novas transformações 

sociais, econômicas e administrativas, porém, mantendo sempre a proposta original, de 

indicar métodos eficazes de aperfeiçoamento para o desenvolvimento sustentável das 

organizações. Nessa onda de restruturação, a transparência foi incorporada ao conjunto 

de recomendações não como um simples conselho aleatório, mas como uma proposta 

enobrecida, de roupagem principiológica, servindo de base interpretativa para as demais 

sugestões, orientando a melhor forma de gestão pública, atendendo as novas exigências 

globais do mercado governamental. 

O acesso desburocratizado às informações não representa apenas uma 

necessidade para o desenvolvimento permanente da estrutura governamental brasileira, 

mas um imperativo ético para um correto alinhamento aos padrões internacionais de boas 

condutas. A referida publicidade simboliza o oferecimento às partes interessadas de 

poder compreender melhor a dinâmica da administração pública nacional, identificando 

atuais desequilíbrios e propondo futuras melhorias. O grande desafio do instituto é criar 

uma política nacional de cultura pela transparência, disseminando a ideia em todas as 

práticas da gestão pública, gerando um clima de confiança e tranquilidade na condução 

do interesse coletivo. 

De acordo com as pesquisas técnicas realizadas pelo International 

Federation of Accountants (IFAC), através do Public Sector Committee (PSC), no início da 

década de vinte, o princípio da transparência (openness) também foi claramente apontado 

nas alíneas do famigerado Study 13: Governance in the Public Sector como um dos 

pilares mais importantes relacionados à governança aplicada no setor público. 
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Transparência 

 
É exigida à medida que as partes interessadas (sociedade) têm confiança nas 

ações e processos de tomada de decisão e na gestão das atividades das 

entidades do setor público, sendo pública através da consulta e da comunicação 

de informações com as partes interessadas, sendo precisas e claras, conduzindo 

a ação efetiva, pontual e tolerável do escrutínio necessário. (IFAC, 2001, p. 12). 

 

Ao lado dos preceitos da integridade (integrity) e da responsabilidade em 

prestar contas (accountability), a transparência surge com um status de valor 

mandamental, introduzido como um padrão de comportamento moral, devendo ser 

observado de forma genérica, não somente por aqueles que trabalham diretamente com 

entidades de natureza pública, mas também pelos administrados, destinatários finais dos 

serviços prestados. A orientação tem por finalidade divulgar padrões de boa governança 

em todo o mundo, estimulando os gestores estatais a reanalisarem as práticas atualmente 

empregadas nos órgãos no qual exercem suas chefias imediatas, aumentando a 

responsabilidade de todos os interessados envolvidos, de forma direta ou indireta, no 

desempenho das políticas em exercício. 

Como resultado do efeito em cascata, a recomendação pela clareza dos 

procedimentos acaba inevitavelmente afetando os mais diferentes segmentos da 

corporação, representando uma excelente oportunidade de melhoria na gestão pública. 

Um alto índice de transparência na condução do governo influência de forma imperiosa no 

padrão de comportamento de toda a máquina administrativa, exigindo novas estruturas e 

processos organizacionais, oferecendo a população uma possibilidade real de 

fiscalização. A maior preocupação do instituto não foi a redução do poder dos 

responsáveis pela gerência estatal, mas disponibilizar informações à sociedade 

desvendando a maneira como vem sendo conduzido o aparato público. 

 

2.2.3. A participação e avaliação como desdobrament os da democracia transparente 

 

Somente uma governança pública que agrega transparência às suas 

práticas habituais consegue proporcionar uma estrutura sólida e apropriada capaz de 

germinar um ambiente democrático. Por sua vez, os pilares fundamentais para uma boa 

governança corporativa transparente e democrática podem ser compreendidos no 

binômio participação e avaliação, responsáveis pelo diálogo desburocratizado entre 

governantes e governados. Essa trilogia representa o atual momento da governança 

pública brasileira, onde a transparência dá suporte informativo na busca pela capacidade 

governativa mais eficiente. 
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A participação nas políticas públicas, após uma breve reflexão, significa 

investigar os diversos meios de práticas participativas da sociedade na forma de 

condução das ações governamentais, analisando a estrutura do diálogo entre os diversos 

atores sociais envolvidos neste processo democrático. Ultrapassando a fase da 

institucionalização, onde a participação da população estava restrita às legislações 

responsáveis pelos regulamentos internos dos próprios órgãos, atualmente qualquer 

cidadão possui à sua disposição diversos instrumentos formalmente constituídos, todos 

imbuídos da missão de aproximar o privado do público na deliberação das políticas. 

Nessa proposta, o desenho da participação representa uma notável estratégia 

desenvolvimentista de redemocratizar as ações governamentais, pois a interação entre 

governantes e governados aproxima a vontade estatal da vontade social, fazendo do 

interesse político o espelho do interesse do povo. 

 

Figura 1 - Governança Pública Brasileira  

Transparência 

 

 

     Ambiente Democrático                        Participação e Avaliação 

Fonte: Autor 

 

A participação nas políticas públicas, após uma breve reflexão, significa 

investigar os diversos meios de práticas participativas da sociedade na forma de 

condução das ações governamentais, analisando a estrutura do diálogo entre os diversos 

atores sociais envolvidos neste processo democrático. Ultrapassando a fase da 

institucionalização, onde a participação da população estava restrita às legislações 

responsáveis pelos regulamentos internos dos próprios órgãos, atualmente qualquer 

cidadão possui à sua disposição diversos instrumentos formalmente constituídos, todos 

imbuídos da missão de aproximar o privado do público na deliberação das políticas. 

Nessa proposta, o desenho da participação representa uma notável estratégia 

desenvolvimentista de redemocratizar as ações governamentais, pois a interação entre 

governantes e governados aproxima a vontade estatal da vontade social, fazendo do 

interesse político o espelho do interesse do povo. 
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Embora de fácil construção teórica e filosófica, o exercício da participação no 

cotidiano da execução das políticas pública em nosso país, regra geral, não é tarefa fácil, 

encontrando uma série de empecilhos no momento da sua concretização, tanto por parte 

do governo, quanto por parte da própria sociedade. A título de exemplo podemos citar, de 

um lado, a falta de recursos públicos, a ausência de experiência política e a inexistência 

de uma agenda que inclua essa temática como prioritária para o governo, e de outro lado, 

a resistência da população em apoiar de maneira unificada as ações participativas, a 

desorganização quanto às reivindicações apresentadas e a desigualdade regional no 

amadurecimento associativo. Vale ressaltar que as partes interessadas no setor público, 

também denominados de stakeholders, são identificadas como sendo os próprios 

funcionários públicos, como também os cidadãos, utilizando a transparência para 

conseguir informações relevantes de interesse geral. 

É possível constatar que a iniciativa de convocar a sociedade para interagir 

no ambiente público, em qualquer forma de desenho participativo existente, acarreta uma 

divisão de poder, alterando substancialmente a forma estatal de relacionamento, 

diminuindo a distância entre as partes no antigo diálogo verticalizado. O requisito da 

transparência, alocando a divulgação das informações de interesse geral como regra no 

ambiente público, constitui ferramenta indispensável para aprimorar as experiências 

participativas e influenciar a população a fazer parte da cultura por uma melhoria 

permanente das políticas públicas, em busca da eficiência na prestação dos serviços. 

Superando completamente o período da baixa vocação associativa e do pouco interesse 

público na participação da sociedade, a realidade democrática brasileira atual caminha 

em sentido oposto, alargando os instrumentos associativos, diversificando as formas de 

organização e aperfeiçoando as relações institucionais. 

A avaliação das políticas públicas, modernamente reconhecida como uma 

subárea da ciência política, em apertada síntese, significa investigar os resultados de uma 

proposta governamental, confrontando os dados obtidos com os desígnios propostos a luz 

de critérios previamente definidos, atribuindo ao final um valor ao procedimento. 

Importante ressaltar que não existe uma unanimidade doutrinária com relação a uma 

definição cerrada para a função de avaliar, admitindo diversas interpretações a depender 

do contexto em que é utilizada, em decorrência da sua multidisciplinariedade. A avaliação 

representa um importante mecanismo de fiscalização de ações e de mensuração dos 

resultados, um instrumento extremamente útil de autoanálise das informações e de 

aperfeiçoamento dos mecanismos empregados durante a execução das políticas 

públicas. 
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Desde o seu apogeu na década de oitenta, em decorrência da 

movimentação social em busca da retomada democrática brasileira, impulsionada pelo 

modelo internacional de reforma do aparelhamento estatal, as pesquisas nesta área foram 

intensificadas, fortalecendo o seu desenvolvimento horizontal, redefinindo as alíneas da 

nova agenda pública. Esse novo perfil de comportamento para as atuações públicas estão 

em perfeita harmonia com o slogan central da bandeira hasteada à época, a corrida 

desenvolvimentista. Porém, embora seja reconhecida a sua importância para a tomada de 

decisões, os resultados obtidos pelas avaliações ainda não são muito utilizados como 

subsídios para direcionar as estratégias governamentais, sendo encarados por alguns 

incrédulos como ferramentas de constrangimento. 

Nesse ambiente de transição da realidade governamental, a avaliação como 

instrumento de análise eleva seu grau de responsabilidade não apenas no suporte técnico 

e objetivo na condução das políticas públicas, mas também na consolidação da 

democracia no setor público. A neutralidade dos avaliadores, a socialização dos métodos 

empregados, a divulgação dos resultados alcançados, dentre outras consequências, se 

tornam poderosos tentáculos na democratização da gestão pública, o que facilita o 

controle das ações governamentais. Assim, o amplo acesso da população às informações 

angariadas pela avaliação favorece o processo de maximização da transparência, 

conferindo à governança no setor público um caráter bastante democrático. 

 
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
O presente estudo tem características de pesquisa qualitativa, de cunho 

exploratório (GIL, 2008; SPINK, 2004), baseando-se em material bibliográfico. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
No atual cenário de reconfiguração do papel estatal brasileiro, a governança 

corporativa aplicada ao setor público é sustentada como o principal veículo de inovação 

no atual modelo de gestão. O desafio contemporâneo da governança pública é 

transformar o ambiente estatal em espaço público, internalizando na sociedade uma 

cultura de organização governamental cercada de valores e padrões éticos de 

comportamento, criando uma atmosfera de confiança relacionado a gerência do interesse 

coletivo. Nesse clima de transição, a transparência ganha espaço bastante relevante, 

convocando os administrados a participar conjuntamente da tomada das decisões sobre 

políticas públicas, em face dos objetivos comuns. 
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O somatório da disponibilidade das informações de interesse coletivo, às 

ferramentas da participação e avaliação das políticas públicas, essenciais ao moderno 

protótipo de gestão, legitima a criação do ambiente democrático de governança interativa. 

Essa união de forças é necessária porque a maximização da transparência não consegue 

reunir, sozinha, energia suficiente para conduzir, isoladamente, todas as mudanças 

apontadas como indispensáveis à reforma da administração pública. Somente com o 

entrelaçamento desses instrumentos tornará a governança participativa capaz de alcançar 

o patamar ideal, respondendo às expectativas dos seus cidadãos, ratificando a 

implantação do elemento democrático em nosso país. 

Em função desta reavaliação governamental, houve a necessidade do 

alargamento das funções estatais, passando a abranger novos aspectos econômicos, 

sociais e, principalmente, de gestão. A inclusão da transparência como vetor interpretativo 

nos atuais modelos de governança pública representa um aprofundamento das práticas 

democráticas em todo o mundo, garantindo uma conjuntura mais eficiente na busca pelo 

desempenho dos objetivos estatais propostos. Porém, tão importante quanto possuir boa 

práticas na teoria, é desfrutar de várias que efetivamente funcione na prática, alcançando 

os resultados inicialmente esperados, entregando à população os objetivos prometidos. 

O elevado grau de transparência nos atos que envolvem a gestão pública é 

uma das características marcantes nas sociedades democráticas mais desenvolvidas, 

sendo apontado como uma ferramenta estrategicamente obrigatória para uma boa 

governança. Como fruto instintivo da divulgação das informações de utilidade coletiva, 

surgem diversas pressões, consideradas saudáveis, oriundas dos mais variados atores 

sociais pela busca por resultado e eficiência. Tentar afastar a transparência das boas 

práticas da governança pública significa negar um avanço natural do processo evolutivo 

mundial do modelo de gestão governamental, caracterizando um retrocesso perigoso na 

fragilizada estrutura brasileira. 
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