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Resumo 

Assim como diversos governos pelo mundo, os estados e municípios brasileiros também vêm 
empreendendo reformas para construir capacidades estatais e melhorar o desempenho da gestão. Esses 
processos foram muito influenciados pelas propostas presentes no Plano Diretor de Reforma do Estado 
(Pdrae) de 1995, fundamentado em princípios da New Public Management (NPM). Não obstante, 
atualmente, a opção por grandes esforços reformistas tem caído em desuso, devido ao alto custo 
transacional que as mudanças mais radicais tendem a gerar. Logo, o caminho dos governos tem sido por 
melhorias pequenas e constantes, denominadas em inglês de micro-improvements, que também podem 
ser classificadas como inovações na gestão. Nesse sentido, a questão que surge é que tendências, em 
termos de princípios e diretrizes, são observadas na administração pública no Brasil pós hegemoniado 
NPM? O propósito deste artigo é contribuir para esse debate, sobretudo, respondendo essa questão de 
modo a avançar na compreensão das inovações na gestão pública com ênfase nos governos subnacionais. 
Para tanto, primeiro, as tendências pós-NPM (princípios e diretrizes), extraídas de uma ampla revisão 
de literatura nacional e internacional, são discernidas. A partir delas analisamos as ações governamentais 
dos estados e municípios discutidas nos trabalhos apresentados nas últimas quatro edições do Congresso 
do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad) como forma de mapear 
iniciativas inovadoras em gestão pública, bem como de debater as convergências e divergências em 
relação às tendências pós-NPM. Como resultado, as análises empíricas indicam que, embora sejam 
notórias os constrangimentos legais, econômicos e culturais dos governos subnacionais no Brasil, as 
práticas de gestão recentes possuem alta convergência com que vem sendo implementado nos países 
desenvolvidos. Ademais, se por um lado, prevalece ampla heterogeneidade das tendências pós-NPM 
que varia nos governos estaduais quanto nos municipais. Por outro, observa-se certa uniformidade no 
fato de que a grande maioria das iniciativas pressupõe não somente um princípio/diretriz, mas vários, 
sendo a mediana igual a três tendências em ambas as esferas. Logo, confirmam-se a premissa de 
complexidade e multicausalidade da inovação, bem como a perspectiva contemporânea de gestão de que 
as políticas inovadoras advêm de escolhas e implementação baseadas em "cesta de compras" de 
diferentes métodos. 
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1 Introdução 

As intensas e constantes transformações que o setor público vem passando nas últimas 
décadas passaram a exigir não apenas amplas reflexões sobre o papel e as responsabilidades 
estatais, como também demandam que a administração pública formule e implemente políticas 
e serviços públicos mais efetivos, eficientes e em processos interativos com a sociedade e a 
iniciativa privada.  

Assim como os países, os governos estaduais e locais pelo mundo há décadas 
empreendem iniciativas reformistas, isto é, o “conjunto de mudanças deliberadas nas estruturas 
e processos das organizações do setor público com o objetivo de fazer com que elas funcionem 
(em algum sentido) melhor" (Pollit e Buckaert, 2011, p. 2). A despeito do fato de a maioria 
desses esforços não gerarem os resultados planejados por diversas razões (Alverga, 
2003;Christensen e Lægreid, 2007; Pollit e Buckaert, 2011), não se pode ignorar que tais 
iniciativas almejaram construir capacidades estatais e melhorar o desempenho da gestão e, por 
conseguinte, modificaram a configuração e o funcionamento do setor público nas últimas 
décadas.  

No caso brasileiro, esses processos foram muito influenciados pelas propostas presentes 
no Plano Diretor de Reforma do Estado (Pdrae) de 1995, fundamentado em princípios da Nova 
Gestão Pública ou New Public Management – NPM (Abrucio, 2007). Durante o primeiro 
mandato do governo de Fernando Henrique Cardoso foi criada uma pasta específica para liderar 
a reforma administrativa (Ministério da Administração Federal da Reforma do Estado - 
MARE). Cardoso nomeou um ex-ministro da Economia para administrar o programa, Bresser 
Pereira, que se baseou nas experiências anglo-saxônicas para propor que as regras da gestão 
pública fossem mais flexíveis como estratégia de superar o desempenho do setor público 
brasileiro. O programa visava: 

• Aumentar a governança do Estado, entendida como sua capacidade administrativa para 
governar eficaz e eficientemente, voltando os serviços públicos aos cidadãos; 

• Limitar o papel do Estado a funções essenciais; 
• Descentralização de quase todas as políticas para os estados e municípios; 
• Transferência parcial da União para as políticas regionais dos Estados, a fim de 

promover a cooperação entre eles. 

Como resultado, o Pdrae obteve relativo êxito nas iniciativas de privatização e 
subjacente criação de agências reguladoras, promoção da cultura de avaliação, especialmente 
de desempenho, descentralização de políticas sociais e algumas inovações ligadas ao 
planejamento e orçamentação (Gaetani, 2003; Da Costa, 2008; Abrucio, 2007). No entanto, a 
introdução de instrumentos mais audaciosos de gestão de pessoas no serviço público e o projeto 
de publicização, ou seja, a transferência para a sociedade do gerenciamento de parte da política 
social, no formato de organizações sociais, não se concretizaram na esfera federal. Apesar disso, 
a estratégia de publicização vem sendo incorporada no nível subnacional, em algumas áreas, 
como educação e saúde (Bresser Pereira, 2002; Bresser Pereira e Pacheco, 2005; Abrúcio 2007; 
Brulon, Ohayon e Rosenberg, 2012). De acordo com Abrucio (2007) afirma que existiam cerca 
de setenta (70) organizações sociais (OSs) e sua variação mais recente, organizações da 
sociedade civil de interesse público (Oscips) nos governos estaduais até o período de análise. 

No período entre 1996 a 2004, vale menção ao Programa de Gestão Pública e Cidadania 
que premiou e ajudou a disseminar milhares de iniciativas inovadoras nos governos locais 
brasileiros (Jacobi e Pinho, 2006). Nesse esforço, aspectos de co-criação, como a participação 
social e serviços de co-gestão com outras organizações públicas ou privadas foram 
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determinantes para inovações florescerem (Spink, 2006). Do mesmo modo, foram identificados 
como fatores fundamentais para o sucesso da cooperação intermunicipal a inclusão de novos 
atores no policymaking, as parcerias com as ONGs e o envolvimento da comunidade (Fahah, 
2006). 

Com a chegada do Partido dos Trabalhadores (PT) à Presidência da República, o debate 
sobre reformas administrativas perde fôlego, ao menos no discurso oficial. Isso não significa 
dizer que o governo federal virou de costas para o que ocorria no debate e práticas 
contemporâneas de gestão pública (Cavalcante e Camões, 2017). Nesse período, algumas 
iniciativas dos governos anteriores continuaram sendo adotadas, como a intensificação da 
descentralização da política social para os governos locais, algumas privatizações dos serviços 
públicos, reforma da previdência em 2003, bem como o foco no desempenho e nos resultados. 
O governo petista também iniciou um processo de restruturação da burocracia federal, baseado 
no aumento quantitativo de pessoal e na diversificação de carreiras, sob uma estratégia de 
fortalecimento do Estado (Cavalcante e Carvalho, 2017). Além disso, as políticas de ampliação 
da participação social, a transparência e a avaliação/monitoramento de políticas públicas foram 
valorizadas nos mandatos do PT. 

Em relação aos governos subnacionais, apesar das raras publicações acadêmicas acerca 
do funcionamento dos governos estaduais e municipais no Brasil, a política que mais se 
destacou nos últimos anos foi justamente os programas de apoio à gestão nos estados 
coordenados pelo Executivo federal e executado pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento. Se durante o governo FHC, o foco foi o auxílio na área financeira mediante 
o Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os Estados Brasileiros (Pnafe), nos 
governos do PT, a prioridade se transferiu para o suporte à gestão pública subnacional com duas 
ações basilares: o Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento 
dos Estados e do Distrito Federal (Pnage) e o Programa de Modernização do Controle Externo 
dos Estados e Municípios Brasileiros (Promoex). 

O diagnóstico até o início dessas iniciativas em 2005 era que as administrações públicas 
subnacionais no Brasil eram caracterizadas por falhas na organização de suas informações 
básicas e da memória administrativa, na gestão dos recursos humanos, na articulação entre as 
várias partes do sistema de planejamento, na adoção de um enfoque mais intersetorial e, ainda, 
na adoção de melhores mecanismos de governança democrática (Abrucio, 2005). No âmbito do 
controle externo, era notória a fragilidade dos órgãos de controle, sobretudo, no tocante a 
estruturação de um efetivo sistema de accountability. 

A despeito da ausência de uma avaliação efetiva acreca desses programas, prevalece 
certo consenso sobre os avanços em termos de melhoria da gestão nas décadas de 90 e 2000. 
No período, os governos estaduais e, principalmente, os municipais introduziram novidades em 
termos de participação social e, no caso dos estados, a expansão dos centros de atendimento 
integrado (Abrucio, 2007; Marini, 2005). Além do fortalecimento do planejamento na figura 
do PPA (Abrucio, 2007; Lotufo e Miranda, 2007) e algumas experiências de ampliação de 
accountability (Corrêa, 2007), por parte da administração pública estadual. 

Assim como nos países desenvolvidos, a opção por grandes esforços reformistas tem 
caído em desuso, devido ao alto custo transacional que as mudanças mais radicais tendem a 
gerar. Os obstáculos e resistências inerentes a processos reformistas, normalmente, trazem 
resultados aquém do planejado. Logo, o caminho dos governos tem sido por melhorias 
pequenas e constantes, denominadas em inglês de micro-improvements.  

Na prática, essas iniciativas podem ser consideradas como inovações, uma vez que 
consistem na geração e implementação de novas ideias com vistas a criar valor para a sociedade, 
sejam eles com foco interno ou externo à administração pública. Nesse sentido, a questão que 
surge é que tendências, em termos de princípios e diretrizes, são observadas na administração 
pública no Brasil, em especial nos governos estaduais e municipais, após hegemonia de 
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reformas pautadas no NPM? O propósito deste artigo é contribuir para esse debate, sobretudo, 
respondendo essa questão de modo a avançar na compreensão das inovações na gestão pública 
com ênfase nos governos subnacionais.  

Para tanto, primeiro, as tendências pós-NPM (princípios e diretrizes), extraídas de uma 
ampla revisão de literatura nacional e internacional, são discernidas. A partir delas analisamos 
nas ações governamentais dos estados e municípios brasileiros, apresentados nas quatro últimas 
edições do Congresso do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração 
(Consad), as eventuais convergências e divergências em relação às tendências pós-NPM. Na 
última seção, algumas conclusões e a agenda futura de pesquisa são apresentadas. 

2 As Tendências Pós Nova Gestão Pública 

O propósito dessa seção é discutir as tendências na administração pública após os 
processos reformistas, bem como as transformações, que permearam a gestão nas últimas 
décadas. O artigo considera as tendências de gestão sob duas dimensões: princípios e diretrizes. 
O primeiro significa a razão que fundamenta a ação, enquanto a diretriz de gestão envolve a 
orientação ou indicação de um caminho a seguir. 

A partir da produção acadêmica recente, discutem-se aspectos centrais para 
compreender as mudanças no setor público com vistas a contribuir com o debate teórico e 
subsidiar as investigações empíricas a partir de parâmetros analíticos sobre o funcionamento do 
setor público.  

Para tanto, um levantamento bibliográfico foi conduzido com base nos seguintes 
parâmetros na revisão: i) recorte temporal: os estudos foram restritos àqueles publicados no 
período de janeiro de 2007 a março de 2017; ii) status da publicação: foram considerados livros 
publicados por editoras renomadas no campo de administração pública3, como também revistas 
acadêmicas internacionais4 e nacionais5com maiores fatores de impacto na área; iii) estratégia 

de pesquisa: os descritores procurados foram “new public management”; “public service 

reform”; “post new public management”; “administrative reform” e “public management 

reform”, bem como suas versões em português. Os descritores foram pesquisados nos títulos, 
palavras-chave e resumos dos artigos e livros. Como resultado, vinte e sete (27) livros e oitenta 
e dois (82) artigos foram selecionados, sendo setenta e um (71) de revistas internacionais e onze 
(11) nacionais. Essa diversidade na literatura reforça a percepção da importância da temática 
na produção acadêmica recente.  

A literatura que se dedica a analisar os resultados e consequências do período de 
reformas administrativas, em boa medida, converge em alguns pontos. O primeiro deles é a 
visão de gradualismo e continuidade pós NPM do que propriamente de superação. Christensen 
e Lægreid (2007) defendem que a Nova Gestão Pública possui um efeito restritivo sobre as 
reformas seguintes. De modo geral, o que se observa são processos nem convergentes e nem 
divergentes nas reformas em que cada trajetória é restringida pelos contextos internos e externos 
específicos, legados e tradições administrativas de cada governo. As experiências reformistas 
são inclusive difíceis de serem analisadas a partir de uma abordagem de perspectiva única, haja 
vista que as variações são a regra e não a exceção.  

                                                 
3 As bases para as pesquisas dos livros foram o sítio eletrônico da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior) e o Google books. 
4 As revistasinternacionaispesquisadasforam Journal of Public Administration Research and Theory; Public 
Administration Review; Governance; International Public Management Journal e; Public Administration.  
5As revistas nacionais foram a Revista de Administração Contemporânea (RAP), Revista de Administração da 
USP (RAUSP) e a Revista de Administração Pública (RAP). 
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Em análise comparativa das reformas nos países escandinavos, Greve, Lægreid e Rykkja 
(2016) argumentam que as novas tendências pós-NPM não significam que as características do 
NPM estão desaparecendo. Como exemplos, a gestão por desempenho e o foco nos 
resultados/impactos continuam em destaque nessas nações. A terceira geração de reformas em 
vigor, na prática, reflete os êxitos e fracassos das reformas das décadas anteriores. Para 
examiná-la, os autores sugerem que a melhor forma é utilizar uma lente institucional histórica, 
isto é, que se fundamenta em uma abordagem de "camadas" institucionais enfatizando o 
conjunto de "soluções" desenvolvido gradualmente e ao longo do tempo de forma dependente 
do contexto. 

Não por acaso, a opção por grandes esforços reformistas tem caído em desuso, devido 
ao alto custo transacional que as mudanças mais radicais tendem a gerar. Os obstáculos e 
resistências inerentes a processos reformistas tendem a gerar resultados normalmente aquém 
do planejado. Logo, o caminho dos governos tem sido por melhorias pequenas e constantes, o 
que Pollitt e Bouckaert (2011) denominam de micro-improvements e seus efeitos em vez de 
simplesmente considerá-los como parte de conceitos mais gerais e abstratos tanto de NPM 
quanto de pós-NPM. 

As reformas do Estado incluem modelos distintos que convergem no avanço das 
premissas do NPM, mas enfatizam de modo diferenciado pressupostos e mecanismos de gestão 
que, em alguns casos, repetem-se nos modelos ou paradigmas, isto é, observam-se 
sobreposições entre eles procuram explicar as diferenças nas diretrizes empreendidas e os 
resultados alcançados. É a partir dessa premissa que com base em amplo estudo comparativo, 
Pollitt e Bouckaert (2011) defendem que o modelo mais próximo dos pressupostos basilares do 
NPM foi implantado pelas nações anglo-saxões. Por outro lado, os países da Europa continental 
e da Escandinávia optaram por variações que esses autores definiram como Estado 
Neoweberiano e Governança Pública, respectivamente. 

É justamente esse processo difuso e ambíguo que faz com que muitas das características 
do New Public Management acabem sendo incorporados nos grandes modelos/paradigmas, 
como também no que convém denominar de pós-NPM (Greve, Lægreid e Rykkja, 2016). Vale 
registrar que a complexidade do desenvolvimento dos modelos/paradigmas tende a gerar, 
obviamente, dificuldades e ceticismo nas capacidades analíticas de simplificação, como 
Goldfinch e Wallis (2010, p. 1108) afirmam no seu artigo sobre os mitos das convergências das 
reformas: “…onde o NPM não foi adotado de maneira substantiva…é problemático propor uma 
mudança para um mundo de pós-NPM, quando nunca houve um de NPM”.  

Sem dúvida, não se trata de exercício trivial, porém, é consensual que ocorreram 
mudanças significativas na forma como o setor público vêm funcionando nas últimas décadas, 
que diferem muito dos princípios e diretrizes de gestão propagados no fim dos anos 70 e começo 
da década de 80. Portanto, uma vez que já discutimos as característicasdas reformas pautadas 
no NPM, cabe agora avançar na tentativa de identificação o que seria o pós NPM. Nessa direção, 
o quadro 1 sintetiza as tendências de princípios e diretrizes de gestão pública caracterizadas 
como parte do pós NPM. O ordenamento segue a frequência de recorrência nos artigos e livros 
mapeados nesta revisão de literatura. A tabela traz ainda as palavras-chave utilizadas para 
identificação da presença das tendências nos trabalhos apresentadosnas nas nove edições do 
Congresso do Consad. 
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Princípios e 
Diretrizes 

Significados Palavras-chave Autores 

Colaboração e 
Parcerias 

Processos colaborativos 
e de parcerias de formas 
variadas - dentro do 
setor público; com a 
iniciativa privada e 
terceiro setor. 

Colaboração; Parceria/ 
Parceiro (a); 
Cooperação;  
co-participação; 
co-criação;  
co-produção. 

Christensen e Lægreid (2007); Birrel 
(2008); Evans (2009); Currie; Grubnic e 
Hodges (2011); Shaw (2013) 
Griffiths; Kippin e Stoker (2013); 
Schiavo-Campo (2014); O'Flynn; 
Blackman e Halligan  (2014); Bryson; 
Crosby e Bloomberg (2014); Dubnick e 
Frederickson (2015); Fossestøl; Breit; 
Andreassen e Klemsdal (2015); Greve; 
Lægreid e Rykkja (2016) e Menicucci e 
Gontijo (2016) 

Redes 

Atuação em redes na 
provisão de serviços 
públicos (formulação; 
implementação e 
controle). 

Redes; Gestão de redes; 
governança em redes;  
network. 

Christensen e Lægreid (2007); Evans 
(2009); Goldfinch e Wallis (2010); 
Lodge e Gill (2010); Currie; Grubnic e 
Hodges (2011); Perez et al. (2011); 
Meynhardt e Diefenbach (2012); Bryson; 
Crosby e Bloomberg (2014); O'Flynn; 
Blackman e Halligan  (2014); Fossestøl; 
Breit; Andreassen e Klemsdal (2015); 
Greve; Lægreid e Lise (2016); Esmark 
(2016) 

Visão Integrada e 
Holística da gestão 
pública 

Premissa de serviços 
públicos integrados e 
perspectiva da 
adminstrativa como um 
todo - coesa e coerente 
(não fragmentada ou 
competitiva) – ideia de 
joined-up government e 
whole of government. 

Integração; 
integralidade; 
transversalidade; 
intersetorialidade; 
coesão governamental; 
coerência 
governamental; joined-

up government; whole 

of government; governo 
como um todo. 

Dunleavy et al.; (2006); Christensen e 
Lægreid (2007); Birrel (2008); 
Goldfinch e Wallis (2010); Pierre e 
Ingraham (2010); Lodge e Gill (2010) 
Perez et al. (2011); Griffiths; Kippin e 
Stoker  (2013); Schiavo-Campoe 
McFerson  (2014); O'Flynn; Blackman e 
Halligan  (2014); Fossestøl; Breit; 
Andreassen e Klemsdal (2015); Greve; 
Lægreid e Rykkja (2016) 

Accountability e 
Responsividade 

Processos de ampliação 
da prestação de contas e 
capacidade de respostas 
da administração 
pública à sociedade. 

Coordenação; Controle; 
Gerenciamento; 
direção;  
comando; supervisão; 
articulação; arranjo; 
monitoramento. 

Dunleavy et al.; (2006); Goldfinch e 
Wallis (2010); 
Pierre e Ingraham (2010); Shaw (2013);  
Bryson; Crosby e Bloomberg (2014); 
Schiavo-Campoe McFerson  (2014); 
Dommett e Flinders (2014); Dubnick e 
Frederickson (2015); Menicucci e 
Gontijo (2016) 

Participação e 
Engajamento 

Ampliação de canais de 
participação social no 
policymaking e fomento 
ao envolvimento da 
sociedade na gestão 
pública como valor e 
fonte de legitimidade. 

Controle; Social; 
Participação; 
Engajamento; 
Articulação social; 
partilha de poder; 
democracia 
participativa; 
compartilhamento; 
envolvimento; inclusão 
(em processo decisório). 

Goldfinch e Wallis (2010); Pierre e 
Ingraham (2010); Perez et al. (2011) 
Fenwick e McMillan (2012); Shaw 
(2013); Bryson; Crosby e Bloomberg 
(2014); Dommett e Flinders (2014); 
Greve; Lægreid e Rykkja (2016); 
Menicucci e Gontijo (2016) 
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Liderança 

Importância do papel do 
líder (político; 
administrativo ou 
cidadão) na gestão 
pública; sobretudo; em 
processos 
empreendedores. 

Accountability; 

Responsividade; 
Prestação; contas; 
transparência; 
responsabilização. 

Goldfinch e Wallis (2009); Goldfinch e 
Wallis (2010); Pierre e Ingraham (2010); 
O'reilly e Reed (2010); Currie; Grubnic e 
Hodges (2011); O'Flynn; Blackman e 
Halligan  (2014); Menicucci e Gontijo 
(2016) 

Coordenação e 
Controle 

Fortalecimento das 
capacidades de 
coordenação e controle 
da administração como 
forma de gerar 
coerência e coesão na 
prestação de serviços 
públicos. 

Diretor; Chefe; Direção; 
Líder; Liderança; 
Dirigência; condução 
política; direção 
estratégica; direção 
política; 
empreendedorismo; 
direção técnica. 

Christensen e Lægreid (2007); Goldfinch 
e Wallis (2010); Lodge e Gill (2010); 
Perez et al.(2011); Dommett e Flinders 
(2014); Greve; Lægreid e Rykkja (2016) 

E-government e 
Tecnologia de 
Informação e 
Comunicação 
(TIC) 

Incorporação frequente 
do uso de tecnologias 
da informação para 
aumentar a 
transparência do setor 
público; bem como 
acesso e envolvimento 
do cidadão com a 
administração pública. 

TIC; TICS; E-

government; E-governo; 
Tecnologia; de 
Informação; governo 
digital; governo 
eletrônico; e-
governance; e-gov; 
sistema de informação; 
transparência. 

Dunleavy et al.; (2006); Goldfinch e 
Wallis (2009); Goldfinch e Wallis 
(2010); Bryson; Crosby e Bloomberg 
(2014); Dubnick e Frederickson (2015); 
Greve; Lægreid e Rykkja (2016) 

Fortalecimento da 
Burocracia Pública 

Profissionalização e 
valorização do quadro 
funcional do Estado 
com vistas a torná-lo 
mais eficiente; 
interdisciplinar e 
responsivo à sociedade. 

Curso; treinamento; 
Capacitação; 
aperfeiçoamento;  
Profissionalização; 
especialização; 
qualificação; 
valorização; 
reconhecimento; 
empoderamento 
(burocracia). 

Dunleavy et al.; (2006); Goldfinch e 
Wallis (2009); Lodge e Gill (2010); 
Perez et al. (2011); Griffiths; Kippin e 
Stoker  (2013); Bryson; Crosby e 
Bloomberg (2014); Esmark (2016); 
Boushey e Mcgrath (2017) 

Quadro 1 – Tendências do Pós NPM 
Fonte: Elaboração própria. 

 
É importante salientar que os estudos analisados abordam outros princípios e diretrizes 

além dos elencados na tabela acima, tais como: eficiência e qualidade dos serviços públicos; 
equidade; descentralização; foco no cidadão; dentre outros. Todavia; as suas menções são bem 
menos recorrentes. Boa parte delas está muito associada a primeira e a segunda geração do 
NPM, o que não sugere que não sejam importantes ou ultrapassados, continuam na agenda 
pública, mas deixaram de ser tendências inovadoras e, portanto, não protagonizam os debates 
atuais de gestão pública.  

Chama a atenção também a recorrência de vários princípios/diretrizes nos estudos, o 
que também era esperado, pois a complexidade da administração pública demanda que o setor 
público funcione atendendo diferentes perspectivas e necessidades. Essa característica de 
agregação de tendências não é novidade, uma vez que também coexistiam mesmo nos 
paradigmas tradicional (burocrático) e na versão original da Nova Gestão Pública. Logo, é 
natural que eles sejam analisados até mesmo de forma conjunta. Como exemplo, pensar em 
visão holística e integrada na administração pública, em boa medida, pressupõe a ênfase em 
processos de coordenação e controle das atividades governamentais. Do mesmo modo, a 
prestação de serviços públicos baseada em colaboração e parcerias, normalmente, pode 
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envolver a constituição de redes entre atores de diferentes origens, tanto dentro quanto fora do 
governo. Tal constatação converge com a afirmação de Greve, Lægreid e Rykkja (2016:157) 
de que “Como o NPM, o pós-NPM pode, até certo ponto, ser visto como uma ‘cesta de compras’ 
de diferentes métodos.”. Logo, espera-se que as mudanças de caráter inovador na gestão pública 
sejam em processos e/ou serviços, advenham da mistura dessas tendências e não 
necessariamente do foco restrito a uma delas. 

Outro aspecto relevante é a inevitável comparação entre NPM e pós NPM. Em síntese, 
o que se pode observar no mapeamento das tendências é que, sem dúvida, trata-se de um 
processo marcado mais pela continuidade e gradualismo do que pela ruptura. Logicamente, é 
muito complicado mensurar precisamente o quanto cada uma delas, assim como a Nova Gestão 
Pública, consegue ter comprovada sua implementação plena em um determinado nível de 
governo. Todavia, a amplitude e sobreposição dos princípios/diretrizes das correntes mais 
recentes de reforma na administração pública reforçam a prevalência de um caráter mais 
incremental de construção do discurso do que propriamente de revolução no debate.  

Apesar das limitações dessa comparação, muitos desses princípios/diretrizes se 
aproximam das premissas das últimas reformas pautadas na NPM, como os casos de 
accountability, participação e engajamento, bem como a utilização de estratégias de TIC para 
melhorar a gestão. Do mesmo modo, as mudanças identificadas na literatura como pós-NPM 
também possuem trajetórias diferenciadas de acordo com o contexto e arcabouço institucional 
dos países (Christensen e Lægreid, 2007).  

3 Inovações na Gestão Pública dos Estados e Municípios: convergência ou à margem? 

Essa seção se dedica a analisar as ações governamentais dos estados e municípios 
brasileiros como estratégia de identificar as eventuais convergências e divergências em relação 
às tendências pós-NPM discutidas acima. Para tanto, o objeto de análise são os trabalhos 
apresentados nas quatro últimas edições (2013 a 2016) do Congresso do Conselho Nacional de 
Secretários de Estado da Administração (Consad). A opção em analisar essa produção que 
inclui tanto trabalhos técnicos quanto acadêmicos se justifica na medida em que se trata do 
maior encontro de gestores e especialistas voltado ao debate sobre administração pública no 
país e também um grande repositório de experiências e pesquisas aplicadas de gestão pública, 
sobretudo, no âmbito dos governos subnacionais6.  

Após uma primeira triagem que excluiu da base os artigos  que versavam sobre a 
esfera federal (258 no total), iniciou-se a pesquisa de 388 trabalhos apresentados nos últimos 
quatro anos, sendo 331 relativos aos governos estaduais e 57 a governos locais. Eles foram 
categorizados por análise de conteúdo usando as palavras-chave relacionadas ao significado das 
tendências (quadro 1), seguindo três etapas: i) construção de categorias (tendências); ii) análise 
e categorização de cada iniciativa por duas assistentes de pesquisa, separadamente e guiadas 
pela descrição do protocolo; iii) validação pelo autor em caso de desacordo.  

O banco de dados, portanto, é composto de variáveis dummies (binárias) com 0 (zero) 
se o princípio/diretriz não é identificado e um (1) no caso de sua presença. Em seguida, o artigo 
emprega análises descritivas para discutir os resultados da análise de conteúdo dos trabalhos 
apresentados no congresso Consad. 

                                                 
6 Cabe menção à extinta Premiação do Programa de Gestão Pública e Cidadania (GPC) da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) e Fundação Ford, que premiava anualmente organizações públicas subnacionais (estaduais, 
municipais, dos poderes executivo, legislativo, judiciário e das organizações próprias dos povos indígenas) que 
inovavam em maneiras de prestar serviços públicos. Infelizmente, embora tenha avaliado mais de 8000 mil 
iniciativas, a base do prêmio está desatualizada, uma vez que foi finalizado em 2005. 



9 

 

Os resultados, em linhas gerais, são bastante interessantes. Primeiro, e mais importante 
é que os governos subnacionais, analisados a partir das experiências apresentadas no Congresso 
do Consad, vem implementando políticas públicas e de gestão convergentes com as tendências 
internacionais. Embora se observe uma variedade na incorporação desses princípios e diretrizes, 
poucos são os casos que não envolvem ao menos uma tendência. Em termos objetivos, somente 
em trinta e dois (32) casos, ou seja, 8% do total, sendo vinte e oito (28) no âmbito estadual e 
quatro (4) nos governos locais não foram mapeadas nenhuma palavra-chave do protocolo de 
investigação.  

Por outro lado, o quantitativo de tendências variam de forma significativa nos casos em 
ambas as esferas de governo, no entanto, há homegeneidade tanto na mediana (3) quanto no 
desvio padrão – aproximadamente dois princípios/diretrizes. Contudo, quando se analisa a 
presença de cada uma das tendências, é possível perceber nítidas diferenças, conforme figura 1 
que retrata a distribuição em todos os trabalhos do Congresso Consad, mas separados por esfera 
de governo7.  

 

 
Figura 1 – Tendências Pós-NPM, por estados e municípios (2013-2016) 

Fonte: Elaboração Própria. 

 
Quantitativamente, chamam à atenção a recorrência do fortalecimento da burocracia e 

coordenação/controle em mais de 50% dos casos analisados. A presença dessas tendências é 
ainda bem semelhante quando divididas por esferas de governo. Em seguida, colaboração e 
parcerias (168) e accountability/responsividade (149) também demonstram o mesmo padrão de 
uniformidade entre estados e municípios, embora girando em torno de 40% de presença. Ainda 
com presença significativa nos casos, vale destacar as tendências de participação/engajamento 
(107), visão integrada do governo (92) e atuação em redes (85). No outro extremo, contudo, os 
casos de e-government e trabalhos que envolvem questões relativas à liderança no setor público 
são menos recorrentes. Apesar de heterogêneo, os resultados indicam uma forte convergência 
das práticas de gestão nos governos subnacionais em relação às tendências identificadas na 
literatura pós-NPM. 

                                                 
7 Após a exclusão dos trabalhos que abordam o governo federal, a pesquisa procedu a separação entre governos 
estaduais e municipais a partir da análise dos resumos dos trabalhos. 



10 

 

Outra forma de analisar as relações entre as inovações nos governos estaduais e 
municipais e as diretrizes e princípios de gestão atuais é mediante ao recorte temporal. 
Notoriamente, a quantidade de trabalhos apresentados nos congressos do Consad varia bastante 
entre os anos. A figura 2 a seguir procura retratar em percentuais a ocorrência das tendências 
nos casos analisados durante os quatro anos abordados neste artigo. A opção por porcentagem 
e não em valores absolutos se devem pelo fato do número de trabalhos apresentarem variação 
significativa também, logo, a comparação temporal ficaria enviesada.  

A despeito do fato do recorte temporal ser relativamente curto para se traçar análises 
aprofundadas acerca do comportamento dos governos subnacionais, alguns resultados são 
relevantes à discussão de inovação na gestão pós-NPM. O primeiro deles está relacionado à 
volatidade nas frequências das tendências, que majoritariamente, oscilam bastante. Segundo, a 
coordenação e o controle se apresenta como princípio/diretriz mais recorrente nos últimos três 
anos, enquanto que o fortalecimento da burocracia tem um ápice em 2013, o que pode estar 
relacionado à preocupação de início do mandato dos governadores. Terceiro, nota-se que três 
tendências seguem o mesmo padrão de mudanças identificado na coordenação/controle. 
Enquanto accountability e responsividade oscilam anualmente de forma mais acentuada, 
liderança e e-government seguem a mesma lógica, embora de maneira parcimoniosa.  Por fim, 
cabe destacar que participaçao/engajamento e visão integrada e holística, sobretudo a partir de 
2014, apresentam ampliação das ocorrências nos trabalhos analisados. 

 

 
Figura 2 – Distribuição das Tendências Pós-NPM, por ano 

Fonte: Elaboração Própria. 

Outra estratégia para compreender como as práticas da administração pública nos 
estados e municípios brasileiros se configuram nos anos recentes envolve a análise das 
eventuais convergências entre os princípios e diretrizes de gestão. Conforme expectativa e em 
consonância com a perspectiva do pós-NPM como uma "cesta de compras" de diferentes 
métodos (Greve, Lægreid e Rykkja, 2016) e também do caráter multicausal e complexo das 
políticas públicas, o quadro 2 expõe essas relações.  

Os resultados não apenas confirmam esses pressupostos, como também exaltam a 
heterogeneidade nas composições das tendências. Em outras palavras, embora os trabalhos e 
iniciativas de gestão discutidas no congresso, em média, englobam mais de um 
princípio/diretriz pós-NPM, não necessariamente as eles seguem o mesmo padrão de 
aglutinação de tendências. Obviamente, quanto maior a frequência das presenças nos trabalhos, 
maior tende a ser a interseção em relação às demais tendências. 
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Quadro 2 – Convergência entre Tendências de Gestão 

Fonte: Elaboração Própria. 

 
A tendência mais comum nas inicitativas, fortalecimento da burocracia, parece bem 

alinhada com colaboração e parcerias e accountability/responsividade, o que sinaliza para a 
percepção do pós-NPM de que as ações governamentais tendem a não serem construídas 
isoladamente e, sobretudo, fundamentadas na valorização de um quadro funcional tanto 
profissionalizado quanto interativo e perene nas relações com a sociedade. Nota-se que a 
convergência com a liderança também é intensa, uma vez que 65% dos trabalhos que abordam 
essa tendência também relatam aspectos de valorização do corpo burocrático do governo. 

Em relação à coordenção e controle, conforme esperado, cerca de 50% dos casos 
envolvem colaboração intra e intergovernamental, como também menção à accountability. Do 
mesmo modo, era razoável supor que a visão integrada e holística do governo e red4es fossem 
convergentes com coordenação e controle, o que, de fato, se comprovou em aproximadamente 
70% dos trabalhos que abordam aspectos relacionados à perspectiva de whole-of-government 
ou redes. 

Quanto à participação e engajamento, a despeito de ser um princípio/diretriz que remete 
à segunda geração do NPM, a sua presença na prática administrativa dos governos brasileiros 
continua representativa. Nesse sentido, observa-se forte relacionamento as tendências mais 
frequentes, porém, surpreendentemente, a participação nas políticas públicas discutidas nos 
trabalhos pouco convergem com os princípios/diretrizes de liderança e e-government. Estes 
dois, por sua vez, são o que menos interagem, inclusive entre ambos.  

4 Considerações Finais 

Diante das constantes e profundas transformações de diferentes naturezas que o setor 
público vem passando nas últimas décadas, as políticas públicas e de gestão também se 
modificaram significativamente nesse período. Após inúmeros esforços de reformar a 
administração pública pelo mundo, atualmente, prevalece um relativo consenso de que o 
caminho mais efetivo para compreender a configuração e o funcionamento dos governos é 
analisar os instrumentos/ferramentas de gestão, muitas vezes consideradas como pequenas 
melhorias (micro-improvements) ou inovações (Christensen e Lægreid, 2007; Pollit e Buckaert, 
2011; Greve, Lægreid e Rykkja, 2016).  

Justamente para contribuir com essa importante temática, este artigo se propôs abordar 
como se configuram as práticas de gestão nos governos estaduais e municipais pelo Brasil. Para 
tanto, em vez de analisar casos específicos reformas administrativas, opta-se em identificar a 
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presença ou não de tendências, em termos de princípios e diretrizes, identificadas na literatura 
acadêmica internacional, como pertencentes do que se convém denominar de pós New Public 

Management. Do ponto de vista metodológico, a fonte de informações são as políticas públicas 
e de gestão dos governos subnacionais apresentadas nos trabalhos das quatro últimas edições 
do Congresso do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad). Foi 
elaborada uma base de dados a partir de protocolo e da análise de conteúdo de aproximadamente 
quatrocentos estudos com vistas a identificar a presença ou não das tendências de gestão pós-
NPM. 

As análises empíricas trazem achados que merecem atenção. O primeiro envolve o fato 
de que, embora sejam notórias os constrangimentos legais, econômicos e culturais dos governos 
subnacionais no Brasil, as práticas de gestão recentes indicam alta convergência com que está 
sendo implementado nos países desenvolvidos.  

Se por um lado, prevalece ampla heterogeneidade das tendências pós-NPM que varia 
nos governos estaduais quanto nos municipais. Por outro, observa-se certa uniformidade no fato 
de que a grande maioria das iniciativas pressupõe não somente um princípio/diretriz, mas 
vários, sendo a mediana igual a três tendências em ambas as esferas. Logo, confirmam-se a 
premissa de complexidade e multicausalidade, bem como a perspectiva contemporânea de 
gestão de que as políticas inovadoras advêm de escolhas e implementação baseadas em "cesta 
de compras" de diferentes métodos (Greve, Lægreid e Rykkja, 2016). Finalmente, cabe 
mencionar que, em relação à dimensão temporal, os resultados sinalizam volatilidade nas 
frequências das tendências, que de modo geral, oscilam bastante. Isso pode ser explicado, 
principalmente, pelas dinâmicas administrativas e, sobretudo, política, específicas dos estados 
e municípios. 

Embora interessantes, os resultados identificados pelo artigo devem ser tratados ainda 
com cautela, especialmente, devido a algumas limitações metodológicas. A primeira é que a 
ausência de informações e/ou relatórios sistematizados de experiências de gestão ou de 
inovação disponível, como existiam na vigência do Prêmio de Gestão e Cidadania (Jacobi e 
Pinho, 2006), obriga o pesquisador a optar por estudos, mesmo acadêmicos, que abordem as 
iniciativas no âmbito subnacional. Além disso, é natural que esses estudos analisem 
predominantemente experiências exitosas, que costumamos chamar de campeãs, o que não 
necessariamente é algo negativo, haja vista que ressaltam justamente aquelas iniciativas mais 
relevantes e com características inovadoras. Quanto à agenda futura de pesquisa, um terreno 
fértil é expandir as análises para o restante dos anos do congresso Consad, como também adotar 
estratégias qualitativas para abordar outras dimensões das inovações nos governos 
subnacionais, tais como barreiras, indutores, tipos, dentre outras, que ajudam a compreender os 
processos de implementação desse fenômeno tão complexo e ainda pouco explorado na 
administração pública brasileira 
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