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Resumo 

O objetivo deste paper é apresentar o Sistema Integrado de Desenvolvimento Multidimensional (Sides), 
uma proposta de tecnologia social voltada ao desenvolvimento endógeno, entendido como impacto 
provocado por mudanças sociais intencionais (por meio de políticas públicas) a partir das características 
locais. Tal acepção permitiria que esse tipo de efetividade fosse tratado a partir de sua incorporação no 
desenho das políticas. O sistema se sustenta em dois conjuntos de categorias independentes: (1) 
endogeneidade, princípio de que as decisões relativas às mudanças sociais desejadas para a localidade 
sejam tomadas pelos atores locais, que conviverão com as consequências da ação pública 
correspondente, evitando-se o “pensamento mágico” ou ideias localmente estranhas; a 
operacionalização da endogeneidade exigiria a promoção de (2) mecanismos de governança: espaços de 
concertação capazes de refletir dialogicamente a diversidade dos atores interessados; perfazendo uma 
macrodiretriz para a formulação de políticas públicas, cada uma e todas, racionalmente orientadas à 
produção do impacto desejado. Isso garantiria a integração e a coordenação das iniciativas 
independentes, que passariam a atuar sinergicamente, operacionalizando o pacto federativo em sua 
dimensão administrativa, valorizando a autonomia e a responsabilidade das diferentes esferas. 
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1 Introdução 

O desenvolvimento é, certamente, um impacto dos mais desejados e um dos temas mais 
discutidos em nossa sociedade. Quando tratamos dele, externamos preocupações com o 
crescimento econômico, com as desigualdades sociais, com a infraestrutura, com a 
produtividade, com os desequilíbrios regionais, nacionais e globais3. Comumente, o termo é 
cercado de expectativas positivas e sugere formas de superar os problemas sociais percebidos 
ou ocultos. Desse modo, o desenvolvimento pode ser decomposto em uma série de objetivos 
desejados. 

É com essa forma que ele adentra às políticas públicas. Sob tal prisma, mesmo tendo 
sido inicialmente concebido em termos exclusivamente econômicos, foi passando a ser visto de 
forma mais ampla, abarcando liberdades políticas, facilidades econômicas, oportunidades 
sociais, garantias de transparência e segurança protetora, seguindo as dimensões desenhadas no 
influente trabalho do economista Amartya Sen (2010a), ainda nos anos 1980. Desta visão mais 
ampla, frutificaram autores diretamente utilizados nesta proposta (especialmente Vázquez 
Barquero, Evans e Tapia). 

Agora, tendo em vista esse importante passo, novo avanço pode ser vislumbrado, em 
meio à fragmentação observada quando do estudo do conjunto das políticas públicas. Afinal, 
se antes havia a subordinação da diversidade de iniciativas governamentais à política 
econômica, outrora tida como a causa da superação de todos os males; hoje prevalece a mais 
absoluta falta de coordenação e de integração de políticas setoriais as mais diversas, em meio 
às instâncias e níveis administrativos (KLIKSBERG, 1993; MANDELL, 1993; COSTA e 
BRONZO, 2012; GONTIJO, 2012). A descoordenação e a desintegração se manifestam na 
articulação interfederativa, interorganizacional e interpolíticas. As políticas públicas 
produzidas, nesse contexto, podem gerar resultados que se anulam, criam novos problemas, ou 
mesmo impedem sua resolução. 

Restaria prover, segundo esta nossa proposta, novo fator de coesão entre as políticas, 
previamente definido e reconhecido, com legitimidade para auditar e certificaras demais, assim 
subordinadas a parâmetros avaliativos impessoais, vinculado à qualidade de efeitos sinérgicos 
definidos, no escopo do Sides, em termos de desenvolvimento multidimensional. Um sistema 
ancorado em normatividade científica, que garantisse a prevalência da visão sistêmica a cada 
iniciativa de intervenção, potencializando seus resultados, assegurados metodologicamente. 
Isto é, um mecanismo impessoal que arbitrasse o atual conflito político instalado entre as 
diferentes iniciativas setoriais, interna e externamente a cada instância administrativa e nível 
federativo. Antes, porém, a construção desta solução precisa passar ainda por uma discussão 
preliminar em avalição e monitoramento de políticas públicas. 

Muito sumariamente, a literatura tende a oferecer três tipos de avaliações4 eficiência, 
eficácia e efetividade. Avaliações de eficiência buscam verificar a relação entre os produtos 
gerados e seus custos (relação custo-benefício), representando, assim, um conjunto de medidas 
de esforço; as de eficácia congregam medidas de esforço e de resultado voltadas para os 
processos produtivos, verificando se os instrumentos utilizados relacionam-se ao, ou 
proporcionam o, atingimento dos objetivos prometidos, tendo em vista a identificação de 
fatores condicionantes do desempenho; as avaliações de efetividade tangem aos impactos 
                                                 
3 Ilustrativamente, pesquisando a palavra-chave “desenvolvimento” nos artigos publicados no jornal Valor 
Econômico entre janeiro e abril de 2017, encontramos 1.410 notícias; refinando pelos filtros “Brasil” e “Política”, 
305 e 158, respectivamente (média de 3,8 notícias por dia).  
4 Na verdade, eventualmente, elas ainda costumam ser atravessadas quanto ao timing da avaliação, ex ante 
(previamente), ex post (posteriormente) e de monitoramento (in progress) em relação à implementação. 



3 

 

(efeitos desconcentrados) gerados pela implementação da política pública, ou seja, se ocorreram 
mudanças nas condições sociais prévias, independentemente do foco ou do planejamento da 
política. Tal tipologia descreve uma escala de dificuldades e imponderabilidade crescentes ao 
gestor, que, frequentemente, sequer costuma ser cobrado ou preocupar-se com a dimensão dos 
efeitos desconcentrados. Mesmo porque, a própria literatura é relativamente incipiente quanto 
à instrumentalização para esse nível de avaliação, apontando para custos, por vezes, proibitivos. 

A proposta do Sistema Integrado de Desenvolvimento Multidimensional (Sides) parte 
dos avanços apontados, e propõe solução para sanar o novo conjunto de lacunas remanescentes, 
ao prover: consistência e aderência às avaliações de impacto, em termos da noção de 
desenvolvimento; organicidade e sinergia a um dado conjunto de políticas, ao garantir 
coordenação e integração em termos de desenvolvimento. Assim, configura uma tecnologia 
social voltada à gestão de políticas públicas: de um lado, oferece controle de efetividade das 
políticas em termos de desenvolvimento endógeno; de outro, por meio de seus mecanismos de 
governança, proveria fator de integração e de coordenação entre as mais diversas propostas de 
mudança social em funcionamento.  

Contudo, trabalhar em termos multidimensionais implica em alguns compromissos 
conceituais, no sentido de ampliar as definições a tal ponto que a diversidade empírica possa 
estar sempre bem compreendida. Desse modo, por exemplo, o “social” não poderia contrapor-
se ao econômico, mas o envolveria, em meio a todas as demais dimensões da realidade; o 
adjetivo “público” não permaneceria restrito ao Estado, mas à variedade de atores sociais 
interessados; a “infraestrutura” não restaria limitada a coisas, abrangendo educação, saúde etc. 

A natureza da tecnologia proposta pelo Sides será explicitada nos tópicos que seguem. 
No primeiro, apresentamos os fundamentos da ideia. Em seguida, esclarecemos sua estrutura; 
sua dinâmica; e, ao final, discutiremos os resultados esperados e as possíveis limitações. 

 
2 Pressupostos do sistema 

No escopo do Sides, a multidimensionalidade é resultante da concepção de 
desenvolvimento endógeno, que ainda precisa ser processualmente operacionalizado pelos 
mecanismos de governança detalhados no próximo tópico. 

Desenvolvimento endógeno é um processo, liderado pela comunidade local, de 
crescimento e mudança estrutural. Ou seja, a promoção do bem-estar da população tenderia a 
dar-se por meio da utilização do potencial de desenvolvimento existente no território 
(VÁZQUEZ BARQUERO, 2001, 2007). Esse papel da esfera local no desenvolvimento, 
conforme indicado, ganhava um novo destaque a partir da década de 1980em virtude de dois 
processos de mudanças sociais: a reestruturação econômica internacional e a democratização 
política na América Latina (VÁZQUEZ BARQUERO, 2007). 

Normalmente, a reestruturação econômica internacional é lembrada por uma de suas 
características, a globalização5, que, por algum tempo, era entendida em contraposição à lógica 
local. Contudo, tamanho equívoco não tinha como prosperar, tendo em vista os desdobramentos 
da realidade social. Isso, porque o global e o local são construções analíticas, faces de uma 
mesma moeda, um devendo sua existência prático-conceitual ao outro6. Bem por isso, tem sido 
interessante notar que as teorias vêm privilegiando crescentemente a dimensão ‘local’ nas 
explicações do processo de desenvolvimento; ao mesmo tempo em que ocorre o 
aprofundamento do processo global (TAPIA, 2005; VÁZQUEZ BARQUERO, 2009). Isso seria 
decorrência da dinâmica econômica que depende de decisões de investimento, da localização 
dos atores econômicos, bem como de fatores de atração de cada território (VÁZQUEZ 
BARQUERO, 2001).  

                                                 
5 Ou mundialização, conforme o enfoque. 
6Aliás, em Antropologia Social, é possível encontrar definições do conceito de cultura construídas inteiramente 
em contraposição à natureza e à universalidade de eventuais traços comportamentais humanos.  
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Além disso, o aumento da competitividade dos mercados também se traduz por meio do 
surgimento de novas necessidades e demandas para as economias locais, que precisam reagir, 
com o intuito de se ajustarem a esse cenário de crescentes conhecimentos e habilidades globais. 
Tal movimento revela-se não apenas bidirecional, mas dialógico, já que a rigor, “o novo” 
provém de outras localidades, que tanto emitem quanto recebem tais sinais. Com efeito, as 
cidades se tornaram o centro do debate sobre o desenvolvimento.  

No que se refere à democratização política (descentralização das estruturas 
organizacionais e institucionais), esses processos, por um lado, vêm incrementando as funções 
dos estados e municípios na gestão das políticas públicas e, por outro, vêm aproximando o 
centro decisório dos cidadãos, ampliando sua capacidade de fazer pressão e encaminhar 
demandas. Quanto a isso, a descentralização política e administrativa preconizada pela 
Constituição Federal Brasileira abriu espaços para a produção de políticas públicas 
eminentemente locais. 

É importante ressaltar que o movimento descrito, mais que originado de agenda política 
diversa ou da crítica conceitual, expressa o esgotamento dos modelos de desenvolvimento 
concentrado, mais ao gosto da cultura política brasileira, utilizados à exaustão das finanças dos 
Estados, e só assim percebidos em seus limites frente à promoção de adaptações específicas à 
efetividade da mudança social, em direção ao desenvolvimento socialmente pretendido. Isso 
porque, de fato, tenderam a privilegiar atores específicos e medidas ao mesmo tempo genéricas 
ou mal focalizadas. Um conjunto de intervenções tidas, ora como injustas, ora autoritárias; na 
melhor leitura, desnecessárias a algumas localidades, enquanto bem-vindas em outras, já que 
não consideram a especificidade local. Mesmo porque, tais modelos costumam ser baseados 
em metanarrativas teóricas gerais, não tendo como valorizar nem as demandas, nem as 
capacidades de cada localidade alijada dos processos decisórios afetos a seu cotidiano; e assim, 
descompromissadas com os resultados pretendidos. 

Em que pese a utilização maciça de recursos dos três níveis federativos, mesmo por 
meio de fundos setoriais sob a liderança da União, que não tem abrido mão de formular as 
propostas; comumente, tem-se auferido resultados de pouco impacto, eficiência crítica e 
eficácia abaixo do esperado. A base dessas formulações tem variado pouco em meio aos mais 
diversos arranjos e esquemas conceituais, normalmente baseados nos enfoques políticos 
tradicionais. Assim, o capitalismo de Estado brasileiro vem sendo renovado (MUSACCHIO e 
LAZZARINI, 2015), e agora conjugado à deterioração fiscal, crescentemente agravada desde 
os anos 1980, dando ensejo a uma janela de oportunidade às agendas políticas de cunho local. 
Bem por isso, desta feita em nosso país, o desenvolvimento poderia deixar de ser tratado como 
uma prerrogativa nacional, capitaneada por grandes planos hermeticamente elaborados pelo 
governo central, que passaria a coordenar e a integrar as intervenções locais, via certificação 
das mais diversas iniciativas, coordenadas e integradas no interior de um sistema nacional 
preocupado única e exclusivamente com o potencial de impacto, ex ante, na forma de 
desenvolvimento multidimensional. 

Ad continuum, a política de desenvolvimento precisaria assumir um caráter 
descentralizado e desconcentrado para que os efeitos pretendidos tenham essas mesmas 
características, tendo “o local como unidade básica do desenvolvimento socioeconômico, com 
a opção por uma estratégia concertada de tipo bottom-up, que mobilize o conjunto de atores 
sociais pertencentes ao território” (TAPIA, 2005, p. 136). 

Não por acaso, conforme anunciado no início deste item, dentre as possibilidades 
abertas por esse contexto teórico, derivou-se a noção de endogeneidade para caracterizar nova 
conceituação de desenvolvimento, que, em termos modelares, pôde ser decomposto em três 
elementos conceituais a serem qualitativamente mensurados a partir de cada política integrada 
e coordenada pelo Sides. Vamos às explicações. 
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Antes de qualquer coisa, é necessário entender que todas as comunidades dispõem de 
um conjunto específico e completo de dimensões da vida, consubstanciando recursos 
potencialmente passíveis de utilização, quando ganham o mundo da ação, podendo ser 
empiricamente observáveis (econômicos, humanos, institucionais, culturais etc.). Isto é, cada 
localidade, país ou território compõe-se de um conjunto de estruturas sociais passíveis de 
desenvolvimento, pelo simples fato de preexistirem independentemente da (in)ação do Estado: 
de uma determinada estrutura produtiva, de mercado de trabalho, de conhecimentos técnicos, 
de capacidade empresarial, de recursos naturais, estrutura social e política, tradição, cultura etc. 
(VÁZQUEZ BARQUERO, 2007); mas também de nível de educação, de saúde etc. Enfim, 
todo um caldo social sobre o qual as pessoas se articulam dialogicamente, e não apenas 
funcionalmente. 

Portanto, no coração da definição desse conceito de desenvolvimento, a endogeneidade 
coloca em evidência e valoriza a visão de mundo e a agência das comunidades locais. Isso 
significa que a própria definição de desenvolvimento passa pelas constatações e entendimentos 
existentes sobre o que é bem viver na cidade, mobilizando tais fatores. A partir disso, a 
concepção tem como oferecer diretrizes estruturantes para a formulação, implementação e 
avaliação das políticas públicas. 

Essa visão ilumina o papel das pessoas nas políticas públicas de desenvolvimento, ao 
mesmo tempo, agentes da mudança e beneficiárias do esforço de transformação. Afinal, a 
condução dos processos de transformações endógenos seria impulsionada [e limitada] pela 
capacidade e pela criatividade empreendedoras existentes no território(VÁZQUEZ 
BARQUERO, 2007; LEDO e IGLESIAS, 2007; LLORENS, 2007; BOISIER, 2005; TAPIA, 
2005; ALBUQUERQUE, 2004; COSTA, 2001).Nesse sentido, nossa definição de 
desenvolvimento se enquadra na concepção de Desenvolvimento Humano, pois está 
fundamentada na capacidade dos cidadãos para escolher seu projeto de vida a partir dos recursos 
que conseguem perceber, mobilizar e criar (VÁZQUEZ BARQUERO, 2007; SEN, 2010a).  

Finalmente, a partir da interação entre os elementos apontados, pode-se supor a 
possibilidade de geração de resultados programáveis, em termos da apropriação local dos 
benefícios e oportunidades sociais, o que tende a reforçar a capacidade de agência, à moda de 
efeito multiplicador. Derivaria daí uma fonte de inovação, retroalimentando o processo de 
mudança por meio da agregação de novos recursos ao repertório das comunidades graças às 
relações culturais entre o local e o global. Ademais, não devemos ignorar os impactos positivos 
no escopo do revigoramento da comunidade cívica, que instiga a discussão pública, a 
participação interativa e o encontro racional, enquanto insumos da racionalidade pública, 
essência da democracia (SEN, 2010b).   

Entender os mecanismos condutores do desenvolvimento endógeno dessa forma nos 
permite desdobrá-la em termos de elementos conceituais e, a partir destes, em categorias 
avaliativas. Desse modo, ter-se-iam três dimensões iniciais de controle, utilizados à guisa de 
métricas qualitativas no escopo do Sides: equidade, sustentabilidade e participação. Vejamos 
cada uma delas. 

A definição de equidade, em geral, abarca e contextualiza a relação entre igualdade e 
justiça. Nessa linha, trataremos a equidade como a oportunidade de incrementar capacidades; 
de usufruir condições para se beneficiar do desenvolvimento; ou seja, pressupõe a inclusão 
daqueles que estariam excluídos, na ausência da política, apontando para o incremento de 
impactos desconcentrados. Isso exige que na elaboração das ações sejam considerados, e 
explicitados, os efeitos sociais das iniciativas, os benefícios para a população da alocação dos 
escassos recursos sociais em dada política pública.  

Isso parece trivial, mas o que se vê nos planos governamentais, em geral, são objetivos 
meio: ofertar vagas, quantidade de atendimentos, número de acessos. Nada se diz sobre os 
impactos, justamente o elemento legitimador das políticas públicas. Qual a melhoria social 
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provocada pelo aumento de número de médicos no sistema de saúde local? Qual o benefício 
para a sociedade de aumentar os acessos a dado serviço público? E assim por diante.  

Portanto, para produzir ganhos de efetividade por meio deste critério, a política 
precisaria preocupar-se em ajustar-se crescentemente, restando mais e mais direcionada à 
geração de capacidades de agência de seus beneficiários: condições sociais para que as pessoas 
possam agir e produzir mudanças em sua vida e entorno. Isto é, incluir quem esteja excluído; 
remover obstáculos à inclusão; ao mesmo tempo em que evita criar privilégios a quem já 
possuísse a capacidade de ação específica, o que apenas encareceria o acesso. 

Docampo (2007) esclarece ainda mais a perspectiva da equidade: o desenvolvimento 
deve ser inclusivo em três sentidos (DOCAMPO, 2007): 

a) Internamente: gerando riqueza e bem-estar de forma desconcentrada;  
b) Regionalmente: promovendo iniciativas coordenadas e solidárias, que contribuam 

para o desenvolvimento dos entornos; 
c) Globalmente: propiciando o desenvolvimento humano, ampliando as oportunidades 

e as condições de vida; atingido esse nível, tal protagonismo do local no global tende 
a criar movimentos miméticos externos à comunidade. 

Senão, vejamos um caso de gratuidade. Ilustrativamente, a Constituição Federal garante 
“gratuidade dos transportes coletivos urbanos” aos maiores de sessenta e cinco anos. 
Funcionalmente, isso veio a significar que tais usuários, assim beneficiados pela nova política, 
deixaram de contribuir para o sistema, tornando-o mais caro para o restante da população 
usuária. Nesse formato, portanto, a equidade não teria como restar garantida, já que é fácil 
perceber a existência de segmento de idosos com melhores condições econômicas, e até mesmo 
de empresas, sendo subsidiados por pessoas economicamente mais modestas. Isso porque, o 
fato da pessoa ser idosa guarda pouca relação causal com a utilização, ou não, de transporte 
público. Por outro lado, melhorar a eficácia da reserva de assentos no interior dos ônibus para 
pessoas com dificuldades de trafegar em pé; isso sim tenderia a apresentar forte correlação 
limite-benefício, trazendo potenciais usuários antes afastados do serviço; e maior equidade, ao 
baratear o sistema devido ao aumento na demanda total. 

Mesmo porque, o colapso do nosso modelo de financiamento social requer estratégias 
de remodelagem dos critérios de produção de políticas públicas nessa direção. Isso nos leva ao 
segundo elemento conceitual da endogeneidade a ser controlado em cada política assegurada 
pelo Sides, a sustentabilidade. As iniciativas direcionadas ao desenvolvimento não podem se 
furtar da consideração em relação a esse elemento. Na ausência dele, o que temos é 
dissimulação predatória. 

A sustentabilidade é referenciada em termos da continuidade funcional indefinida desse 
ou daquele serviço ou recurso público, especialmente em consideração às gerações futuras. 
Trata da relação que considera e respeita o fato econômico da escassez, consubstanciada pela 
realidade inescapável de as necessidades humanas serem ilimitadas, enquanto que os recursos 
físicos e sociais são forçosamente limitados. Além disso, extrapolando a funcionalidade em 
direção a elementos de maior complexidade, a sustentabilidade ilumina a interdependência 
entre os seres no planeta, em tempo e espaço, tanto na relação presente-futuro, quanto local-
global. Volta-se, assim, a considerações sobre a forma de utilização dos recursos da sociedade 
e suas consequências a curto, médio e longo prazos.  

Do ponto de vista moral, a sustentabilidade nos lembra que devemos viver o hoje 
melhorando o amanhã; em respeito aos nossos semelhantes vindouros. Também, que os 
recursos sociais que utilizamos não são nossos privadamente, mas da humanidade; e que nossas 
ações têm consequências, hoje e amanhã, individualmente e coletivamente. Dito isso, a 
sustentabilidade não é objetivo, mas meio. Diz respeito à forma com que executamos as 
políticas públicas. Desde a quantidade de papel, combustível, energia, resíduos sólidos etc. que 
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são utilizados e gerados na produção das ações, até os impactos das mesmas. Ou seja, se os 
efeitos provocados permitiram a melhoria da vida das pessoas de forma que não as prejudique 
no futuro. Por exemplo, uma política pública que incentiva o consumo de veículos automotores 
individuais, sob o pretexto de minimizar as consequências de uma crise econômica, e não 
observa as consequências em relação ao consumo de combustíveis fósseis, poluição, tráfego 
nas cidades etc., não tem impacto em termos de desenvolvimento; pois tenta resolver um 
problema de hoje, criando novos problemas para o amanhã.  

Inserir a sustentabilidade como princípio conceitual das políticas públicas de 
desenvolvimento requer um novo olhar e novas práticas. Uma forma para lidar com a inércia 
organizacional, um dos entraves à mudança, é por meio da participação. 

Bem por isso, a terceira grandeza da endogeneidade a ser monitorada é a participação. 
Trata-se de avaliar a percepção por parte da política quanto aos atores com poder de agência 
sobre os resultados almejados por ela. Por atores locais entende-se aqueles que compartilham 
interesses específicos frente à política de desenvolvimento, e que estão dispostos a empreender 
esforços e recursos na consecução de estratégias para realizá-la. 

Aqui, a heterogeneidade de agentes sociais presentes nos espaços de gestão vis-à-vis o 
universo delineado pelos segmentos potencialmente afetados pela política pode oferecer um 
modo de mensurara efetividade da aplicação desta extensão da endogeneidade. Nesse desenho, 
a participação, ressalta a heterogeneidade de atores, interesses e perspectivas.  

Essa dimensão da participação trata de incluir e operacionalizar algumas importantes 
noções, como o princípio de interesse público, do Direito, quando todos os desejos dos atores 
sociais envolvidos são considerados e compostos; ou o ótimo de Pareto, da microeconomia, 
numa situação onde nenhum dos agentes conseguiria melhorar sua posição sem, com isso, 
piorar a posição de outro. Mais que conceitos normativos, tais definições expressam o nível de 
qualidade da política. 

Retomando os desdobramentos das novas concepções em desenvolvimento e a 
incorporação dessas contribuições ao modelo analítico do Sides, novo fundamento se encontra 
na percepção de que as instituições influenciam o desenvolvimento. Podemos abordar o tema 
por meio do trabalho de Peter Evans (2004)7. Ele analisou experiências de países que 
promoveram políticas para o desenvolvimento (Coréia, Índia e Brasil) e identificou duas 
variáveis que influenciaram fortemente os resultados das inciativas: a organização interna do 
Estado (qualidade da burocracia) e a existência de projetos compartilhados com grupos sociais 
(conexões com a sociedade). 

Com isso, Evans chama a atenção para o papel do Estado no desenvolvimento, de que a 
estrutura estatal e a forma como se relaciona com a sociedade tendem a gerar diferentes 
capacidades de ação, podendo promover ou impedir o crescimento econômico (EVANS, 2004; 
EVANS e RAUCH, 2014; BATES, 2014). Nesse sentido, o Estado é visto como instituição e 
como ator. Como instituição porque a estrutura e a dinâmica do aparato estatal conformam 
incentivos e sanções que modelam as preferências e as estratégias dos atores, afetando os 
resultados das decisões tomadas. Daí se depreende a posição de ator central do Estado, pois 
pode afetar o curso das mudanças sociais. 

O Estado é visto como uma instituição enraizada historicamente, e não 
apenas como uma coleção de indivíduos estrategicamente posicionados. A 
interação do Estado com a sociedade é limitada por uma série de relações 
institucionalizadas. Os resultados econômicos são produtos das instituições 
sociais e políticas, e não apenas reações às condições de funcionamento do 
mercado  

(EVANS, 2004, p. 44). 
                                                 
7 Abordagens contemporâneas que receberam muita atenção: Sen (2010a) e Acemoglu e Robinson (2012). Análise 
recente que foca políticas públicas brasileiras: Guimarães (2016).  
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No que tange a relação Estado-Sociedade nas políticas públicas voltadas ao 
desenvolvimento, a elaboração de projetos compartilhados se fundamenta na ideia de que o 
desenvolvimento é um objetivo almejado pelos grupos sociais que, unilateralmente, não 
dispõem de recursos capazes de promover sua consecução. A dispersão de recursos e o papel 
dos atores sociais na implementação das iniciativas coloca a necessidade de um conjunto 
estratégico compartilhado. 

A operacionalização da endogeneidade se dá por meio de arranjos institucionais e de 
interação estratégica entre atores públicos e privados que funcionam a partir do princípio 
normativo da governance, os quais denominaremos mecanismos de governança. Estes são 
espaços de concertação social capazes de refletir dialogicamente a diversidade dos atores 
interessados. Eles são marcados pela participação, aqui vista a partir do enfoque da 
normatividade: existência de regras que garantam a participação isonômica e impessoal. Seu 
intuito é permitir o manejo de conflitos, o estabelecimento de prioridades e objetivos 
compartilhados, bem como a busca de soluções coordenadas. Consubstanciam-se, assim, em 
formas de gestão mista, voltadas ao ordenamento da ação coletiva de um sistema de atores que 
interagem em um contexto específico (TÁPIA, 2005). Os mecanismos de governança podem 
ser mais estáveis, como os conselhos municipais de desenvolvimento; ou pontuais, como as 
parcerias.  

Portanto, a interação entre diversos atores na formulação e na implementação das 
estratégias de desenvolvimento suporia novos espaços de concertação. Decerto, as parcerias, as 
redes e outros mecanismos de governança compartilhada entre atores públicos e privados são 
apontados como formas de operação mais adequadas à produção desse tipo de política 
(VÁZQUEZ BARQUERO, 2000; EVANS, 2004; TAPIA, 2005; GARCIA, et al., 2014).  

As estratégias divergem, mas há algo em comum a todos os pontos de vista. 
É o que se refere ao papel que se atribui ao Estado nas ações de 
desenvolvimento. Já não se vê o Estado como o único ator, senão como um 
parceiro [central]. A gestão centralizada do desenvolvimento é substituída 
por uma gestão mista, na qual convergem Estado e atores locais  

(KLEIN, 2005, p. 30, tradução nossa) 
 

Nesse sentido, o Estado precisa desenvolver novas capacidades para participar, elaborar 
e manter estruturas de governança, que estabeleçam coalizões estáveis de atores, promovam a 
coordenação das ações, a colaboração e o estabelecimento das prioridades e objetivos conjuntos 
(TAPIA, 2005). Aliás, o Estado sequer teria como apresentar atuação de tipo monolítico. Sua 
ação exige concertação horizontal e vertical, coordenando a diversidade de iniciativas internas 
à própria estrutura, ao mesmo tempo em que busca integração junto às demais instâncias 
federativas independentes.  

Resta explicar ainda um último pressuposto, muito ligado à especificação do impacto. 
Este definido em termos da visão de desenvolvimento inscrita no Sides, eminentemente 
multidimensional: integra crescimento econômico, cultural, meio ambiente etc., enfatizando as 
relações de interdependência ente as dimensões da vida. Muito em linha com os trabalhos de 
Amartya Sen e os entendimentos contemporâneos em desenvolvimento.  

O embasamento da operacionalização desta ideia passa pelo campo da Gestão Social. 
Um termo polissêmico, cujo contorno vem sendo definido pelos próprios autores da área. Nesse 
caminho, Araújo (2014) aponta que são “elementos marcantes” da Gestão Social os “valores da 
democracia, participação, justiça, equidade e bem-estar social; a dialogicidade, horizontalidade 
e solidariedade nas relações; a atuação intersetorial e interorganizacional” (ARAÚJO, 2014, p. 
87). 

Cançado (2014) identifica três categorias teóricas da Gestão Social. Segundo ele, essa 
forma de gestão parte do interesse bem compreendido, isto é, entende que a relação entre o 
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bem-estar coletivo e o bem-estar individual é de interdependência. Ela acontece na “esfera 
pública”, onde uma heterogeneidade de atores se encontra para tratar de assuntos percebidos 
como públicos. Por fim, seu objetivo é a emancipação: busca da autonomia na geração de 
mudanças sociais.  

Nesse sentido, a Gestão Social permite mobilizar elementos conceituais presentes nos 
contextos de ação, mas invisíveis à Gestão Estratégica e suas cadeias causais desenhadas a partir 
de elementos e variáveis exclusivamente funcionais e excepcionalmente normativos. O novo 
cabedal permite construções que apreendem e mobilizam relações complexas entre variáveis, 
mesmo quando realizadas a partir das descrições do enfoque hegemônico. Afinal, mesmo o 
exame das normas formais, quando compreendido pelos enfoques da Teoria Geral da 
Administração (TGA), não tem como obter respostas adequadas à avaliação, pois as regras 
também tendem a passar pelo crivo das estruturas culturais locais, não sendo raros os casos em 
que se revelam “pra inglês ver”. Nessa linha, o que dizer da dialogia necessária à análise dos 
elementos ligados à consensualidade, à estrategicidade, à linguisticalidade etc. (D’ASCENZI e 
LIMA, 2016).Enfim, além da clareza e do foco adequados, tem-se a relevância da dialogia 
entreos contextos de ação e os multiplicadores do desenvolvimento, invisíveis aos enfoques de 
equilíbrio estático antes, durante e após as intervenções. 

3 Estrutura do sistema 

Tendo apresentado os fundamentos do Sistema Integrado de Desenvolvimento 
Multidimensional, podemos avançar para sua estrutura.  

De maneira muito simples, entendemos que uma tecnologia social nada mais éque uma 
metodologia para se atingir um resultado social predefinido. Em termos epistemológicos, ela é 
social no sentido em que agrega o natural e o cultural; e, em termos metodológicos, na medida 
em que reúne grandezas funcionais e complexas, assim apropriadas, geridas e orientadas para 
fins públicos. Nesse sentido, busca adaptar dialogicamente objetivos gerais a contextos 
específicos. Contudo, as possibilidades de explicação geral, no sentido de apriorista, acabam 
aí, pois se torna imprescindível clarear e reafirmar constante e organizacionalmente os fatores 
de coordenação e de integração. Estes não têm como serem ocupados por esta ou aquela 
política; por este ou aquele setor; por este ou aquele ator; mas pela efetividade geral, que no 
Sides é o desenvolvimento multidimensional, enquanto impacto produzido pelo conjunto das 
políticas assim abarcadas, horizontalizadas e coordenadas. Tal efetividade configura o impacto 
desejado pela sociedade e garantido pelo monitoramento promovido por esta inovação. 

Nesse quadro, a dinâmica do Sides depende da qualidade dos mecanismos de 
governança das políticas públicas partícipes, que visem a operacionalizar e a desenvolver os 
elementos endógenos preexistentes. Afinal, enquanto a noção deendogeneidade oferece as 
estruturas sociais a serem utilizadas, estas ainda precisariam ser recrutadas, selecionadas e 
engajadas ao Sides. Assim, o outro pilar desta proposta é a noção de governance. De forma 
geral, este conceito atenta para “processos e interações por meio dos quais diversos tipos de 
atores e interesses sociais se combinam para produzir políticas, práticas e efeitos que definem 
padrões atuais de governo” (BEVIR, 2013, p. 1-2, tradução nossa).A referência à diversidade 
de atores expõe um dos principais pressupostos das definições de governance: diante da 
complexidade dos problemas públicos e do espraiamento da democracia, os atores sociais se 
tornam centrais na produção de políticas públicas. Nas palavras de Ziccardi: “Atualmente não 
basta alocar recursos apelando a critérios de racionalidade técnica para melhorar a qualidade de 
vida de nossas cidades, senão, que é necessário gerar possibilidades reais de participação cidadã 
na esfera do público” (2002, p. 114). 
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Essa ideia está alicerçada no reconhecimento de que os recursos e as capacidades 
estatais, mesmo quando funcionassem com alto grau de eficiência e eficácia, não são suficientes 
para garantir resultados efetivos de políticas públicas (WILSON, 2000). Isso porque a 
informação, o conhecimento, os recursos e as capacidades sociais estão dispersos entre os 
diferentes atores. Em outras palavras, quando se trata de políticas públicas, iniciativas voltadas 
à mudança social, não é possível isolar a influência dos atores sociais; isso significa que o poder, 
nesses contextos, é disperso, que há muitas variáveis intervenientes e centros de decisão. Assim, 
um dos elementos inscritos nas concepções de governance é a descentralização de poder. Soma-
se a isso a especificidade das políticas de desenvolvimento que, em geral, são implementadas 
pelos atores sociais, e não centralizadas na burocracia estatal. 

Da perspectiva das políticas públicas, isso se consubstancia na interação entre sociedade 
e governo na determinação das iniciativas voltadas ao desenvolvimento. Conforme 
Wilson(2000), o relacionamento entre cidadãos e governo deve ser desenvolvido para que as 
iniciativas locais possam levar à melhoria da vida das pessoas. Do prisma do governo, o 
conceito enfatiza a responsividade em relação aos cidadãos e em relação ao fortalecimento dos 
mecanismos de accountability (WILSON, 2000). 

O debate sobre governance, dessa maneira, enfatiza o relacionamento entre democracia 
e desenvolvimento (POMERANTZ, 2013). Trata-se da forma com que se busca essa mudança 
social, incluindo-se aí sua própria concepção. Aqui fica explícita a complementariedade entre 
endogeneidade e governance. 

Dessa discussão, o Sides retira os elementos conceituais que lhe são próprios à análise 
de governança das políticas assim imbricadas: a participação, a consensualidade e a gestão 
mista. Vamos continuar esclarecendo e desdobrando operacionalmente cada uma dessas 
categorias. 

Inicialmente, perceba que a participação, em primeira leitura, aparece novamente. 
Porém, enquanto na endogeneidade frisa-se a heterogeneidade de atores e políticas, do ponto 
de vista da análise dos mecanismos de governança, essa preocupação é complementada pelo 
exame de normatividade em termos das garantias de qualidade do accountability, do tipo e nível 
do bottom-up e da autonomia institucionalizados por cada política agregada ao sistema, bem 
como a tradução das normas pela realidade. 

Quanto à consensualidade, esta busca averiguar a prevalência da “lógica sistêmica”, no 
sentido da superação da “lógica de soma-zero”, que distintamente podem ser encarados como 
polos dicotômicos escalares: enquanto o primeiro bem traduz o princípio do interesse público 
e o ótimo de Pareto; a soma-zero estabelece quem ganha e quem perde, quem paga e quem 
recebe, quem decide e quem obedece etc. Entre tais opostos, a realidade de cada política. Isso 
pode ser averiguado tanto pela análise documental, quando disponível, quanto pela forma com 
que os conflitos são manejados e com que as prioridades e objetivos são construídos e 
compartilhados. 

Por fim, a gestão mista fecha a análise dos mecanismos de governança ao sintetizar a 
coesão interna daquilo que se espera para todo o conjunto, para as partes e para o todo. 
Relacionar-se-ia ao modo com que a política é internamente coordenada e integrada; do tipo de 
relação que ela enseja entre as secretarias de mesmo nível; e, nelas, entre seus órgãos 
(horizontalmente); e verticalmente, entre as esferas federativas. Ademais, toda a rede resultante 
do sistema assim formado não seria regulada hierarquicamente, mas pelo conhecimento, a partir 
da maior ou menor medida em que cada contribuição proponha maior ou menor aderência a 
cada elemento conceitual do modelo analítico do quadro apresentado no próximo item. 

4 Dinâmica do sistema 
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Apresentados os fundamentos e a estrutura, passamos à dinâmica do Sistema Integrado 
de Desenvolvimento Multidimensional. Ou seja, esclarecida a definição do desenvolvimento 
para as sociedades em geral; estabelecida a identidade do desenvolvimento como o impacto ou 
efetividade socialmente mais desejado; feita a decomposição dessa noção multidimensional em 
elementos conceituais explicativos e instrumentalizáveis; escolhido um enfoque em gestão que 
permitisse manusear epistemologicamente tais elementos complexos, assim passíveis de 
conversão em variáveis qualitativas; neste tópico, estabelecer-se-á a concatenação lógica da 
conversão sinérgica das mais diversas políticas particulares em uma macropolítica que as 
agregue, respeitando suas métricas de eficiência e de eficácia, mas cuidando de aprimorar e 
garantir a geração de efetividade, esta identificada em termos do desenvolvimento 
multidimensional ex ante da região afetada pela política dada. Assim, tal sistema de políticas 
públicas passaria a certificar, e congregar, as mais diversas políticas, num rol de iniciativas com 
potencial para gerar o impacto almejado em termos agregados. 

O quadro conceitual a seguir apresenta o modelo analítico empregado, com quatro 
grandes famílias de categorias de entendimento, numeradas para maior clareza: (1) Perspectiva 
do Desenvolvimento; (2) Endogeneidade; (3) Mecanismos de Governança; e (4) Políticas 
Públicas. Delas, extraem-se as duas grandes famílias de categorias analíticas indutoras do 
desenvolvimento, (2) e (3), que seriam “medidas” por meio dos elementos conceituais 
perscrutados concretamente junto a documentos e informações (fonte de categorias locais) 
colhidas junto às políticas públicas (4) integradas junto ao Sides. Assim, (4) referir-se-ia à(s) 
política(s) avaliada(s) quanto ao potencial de impacto em desenvolvimento multidimensional 
junto à clientela focada pela política; enquanto a primeira (1) aparece como a “variável 
dependente”8 do modelo, no sentido de que, quanto melhor forem atendidas as categorias 
relativas a (2) e/ou (3), maior seria a efetividade, em termos de desenvolvimento, da política 
correspondente. Isto é, quanto mais eficazes e eficientes os mecanismos de endogeneidade (2) 
e de governança (3), maior o impacto, o desenvolvimento multidimensional (1) da política 
pública analisada. 

Na verdade, tal dinâmica utiliza-se de mecanismos de governança que visem a 
operacionalizar e a desenvolver os elementos endógenos de desenvolvimento (preexistentes): o 
pressuposto do desenvolvimento é a mudança planejada de estruturas sociais prévias: de um 
estado inicial A para outro, B, via enforcement (processo de desenvolvimento local/endógeno 
via mecanismos de governança de cada política):dos elementos conceituais dos contextos de 
ação e planejamento para princípios normativos, e destes em instrumentos táticos e 
operacionais, a utilização de um artifício integrador para permitir o espraiamento 
(intra)federativo, do local para o global. Mesmo porque, o princípio da endogeneidade indica 
que o polo criacionista do processo de desenvolvimento é, do ponto de vista do arranjo 
federativo, o município. Isto é, a partir da localidade são gerados os esforços voltados ao 
desenvolvimento. 

 

                                                 
8O termo segue entre aspas uma vez não tratar-se exclusivamente de categorias ancoradas na funcionalidade, mas, 
eventualmente, expressarem relações complexas, de base simbólica. O termo utilizado denota mero artifício 
didático. 
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Quadro 1 – Quadro Conceitual do Sides (Modelo Analítico) 

Fonte: elaboração própria 

5 Resultados esperados 

Coordenação e integração das políticas públicas são lacunas recorrentemente citadas na 
literatura especializada, um problema político de gestão; enquanto que a avaliação de 
efetividade é uma área de fronteira na produção de estudos do Campo de Públicas, uma questão 
metodológica. O Sides foi desenhado para coordenar e integrar as políticas públicas, auxiliando 
os atores locais a alavancarem iniciativas voltadas ao desenvolvimento multidimensional.  

6 Limitações e dificuldades 

Estamos cientes das dificuldades envolvidas na produção de políticas públicas que 
dependem de estruturas organizacionais mais flexíveis que borram as fronteiras disciplinares e 
setoriais ordenadoras das burocracias, sejam públicas ou privadas. 

Devemos também considerar o estado centrismo que caracteriza as expectativas da 
sociedade em relação à mudança social e às políticas públicas. Tal visão orienta 
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comportamentos que, por vezes, não dirigem estima à responsabilização. Isso decorre de traços 
da cultura política brasileira, ainda excessivamente centralizada e concentrada. 

Por fim, poder-se-ia afirmar o lugar comum na TGA, dizendo que a mudança gera 
resistências. Em certa medida, isso se deve ao fato de que a Gestão Estratégica costuma ter seus 
métodos e resultados almejados definidos à moda top-down. Do ponto de vista do indivíduo, 
que teme ver sua situação modificada de forma não previsível, isto é relativamente racional. As 
próprias empresas, entusiastas da TGA e seus métodos, mostram-se bastante incomodadas 
quando defrontadas com a incerteza jurídica ou regulatória. Mesmo assim, num caso ou noutro, 
a mudança é reafirmada constantemente pela mesma teoria. Aqui, distintamente, ocorre o apoio 
a atividades já instaladas, onde pessoas e organizações encontram-se previamente vivas e 
atuantes, por vezes, apesar do poder público. 

O plano é ruim ou a implementação foi mal realizada? Esta proposta oferece uma 
reflexão sobre a efetividade decorrente da forma como as coisas são feitas.  
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