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APRESENTAÇÃO 

Gestão pública é governo em ação - dessa forma é possível resumir a capacidade 
transformadora da gestão pública no exercício da governabilidade. O pensamento e a reflexão 
sistemática acerca das experiências contemporâneas de administração pública demandam a 
construção de pontes que aproximem o conhecimento teórico gerado no âmbito da academia 
com o conhecimento prático acumulado a partir de concretas experiências de inovação pelos 
gestores públicos.  

A Rede de Inovação em Gestão Pública nasce com o objetivo de fortalecer a cooperação entre 
a academia e os gestores públicos, buscando incentivar a captação, a geração e a 
disseminação de conhecimentos acerca das transformações contemporâneas de gestão 
pública. Trata-se de uma iniciativa da EBAPE/FGV, que contou com o apoio institucional da 
FAPERJ, que financiou a proposta no âmbito do programa "Prioridade Rio".  

A rede está organizada em torno de Temas em Inovação em Gestão Pública, entre os quais 
destacamos tópicos como flexibilização da gestão pública, parcerias com a sociedade civil, 
regulação, controle e administração pública, governo eletrônico e transparência entre outros. 
Trata-se de pontos de discussão acerca das principais iniciativas e experiências de 
modernização da gestão pública. Para cada um dos temas, a rede oferece informações acerca 
da legislação básica, assim como apresenta algumas contribuições produzidas no âmbito da 
EBAPE/FGV e da academia brasileira e internacional de gestão pública, na forma de artigos, 
dissertações e teses acadêmicas. 

Paralelamente, a rede divulga um portal, em contínua atualização, com vários links de 
entidades nacionais e internacionais, centros de pesquisa, revistas especializadas na área, 
além do destaque para alguns Núcleos de Pesquisa da EBAPE/FGV, dedicados ao estudo e 
pesquisa em temas específicos de interesse para gestão pública contemporânea. Por fim, a 
rede divulga os principais eventos realizados pela EBAPE/FGV, assim como congressos e 
encontros da área de administração pública em geral.  

A Rede de Inovação em Gestão Pública é um espaço aberto à cooperação e à mudança. Seu 
conteúdo busca ser atualizado de acordo com a sua participação: acadêmico e/ou gestor 
público. Sugestões de leituras, artigos, estudos de caso e outros materiais são bem vindas. 
Contamos com a sua colaboração! 

Boa navegação, 

Alketa Peci 
Coordenadora do Mestrado em Administração Pública da EBAPE/FGV (2008-2009) 
Coordenadora do Projeto "Rede de Inovação em Gestão Pública" 
 
 
TEMAS EM INOVAÇÃO 
 
Nesta seção serão apresentadas as principais iniciativas e experiências de modernização da 
gestão pública, adotados no contexto brasileiro e internacional. Especialmente, a seção  



 

destacará contribuições acadêmicas sobre o tema, legislação específica, bibliografia 
comentada, programas de apoio e financiamento às iniciativas.  
 
- Flexibilização da gestão pública e parcerias com a sociedade civil 

- Contrato de Gestão 
- Agências Executivas 
- Organizações Sociais 
- Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) 
- Fundações Estatais 
- Serviços Sociais Autônomos 

- Regulação 
- Concessão de Serviços Públicos e Parceiras Publico Privadas 
- Gestão por Resultados 
- Profissionalização e Carreira na Função Pública 
- Controle e Accountability 
- Governo eletrônico e Transparência 
- Melhoria de Atendimento ao Cidadão 
- Outros Temas 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMENTADA 
 
Performance Information in the Public Sector: How i t is Used  
DOOREN, Wouter Van; WALLE, Steven Van de 
 
A informação sobre desempenho sempre permeou o setor público. Esta coletânea explora a 
dinâmica social e organizacional dos indicadores de desempenho utilizando casos e análises 
acadêmicas. Ela vai além das tecnicalidades da mensuração e indicadores e mostra como 
estes indicadores estão mudando o setor público.  
 
Os Barões da Federação: Os Governadores e a Redemoc ratização Brasileira 
ABRUCIO, Fernando Luiz 
São Paulo. Hucitec, 2002 
 
O livro analisa a o papel que os governadores dos estados tiveram no processo de 
redemocratização brasileira. Para tal faz uma análise histórica desde as origens do federalismo 
brasileiro, passando pelo período "uninoista" (regime militar), até chegar ao novo modelo 
estadualista. O autor conclui que neste novo modelo os governadores se tornariam mais 
poderosos, levando a uma situação que ele chama de Ultrapresidencialismo Estadualista.  
 
Transformando o Legislativo: a experiência da Assem bléia Legislativa de Minas Gerais . 
In Santos, F. (org). Poder Legislativo nos Estados: Diversidade e Convergência.  
ANASTASIA, F.  
Rio de Janeiro: Editora Fundação Getulio Vargas, 2001 
 
O artigo analisa a Assembléia Legislativa de MG no que se refere à sua institucionalidade, 
inovações e relação com o Executivo. Conclui que, diferentemente do usualmente abordado e, 
recorrentemente encontrado na literatura, a assembléia estadual mineira apresenta elevada 
institucionalidade, presença de importantes inovações instrumentais além de apresentar-se 
como instituição autônoma.  
 



 

Trust and Governance  
BRAITHWAITE, V.; LEVI, M. 
New York: Russell Sage Foundation, 1998 
 
O livro reúne vários trabalhos onde se procura identificar a relação entre a confiança e a 
capacidade governativa. Busca compreender o papel que a confiança tem para que um 
governante realize um bom trabalho; o que leva a população a confiar ou não em um governo; 
o que leva o governante a se mostrar confiável e a relação entre confiança e corrupção.  
 
Atividade Legislativa do Poder Executivo 
CLÈVE, Clemerson Merlin 
São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2000 
 
O presente estuda analisa o território da produção da norma jurídica pelo Estado. 
Especialmente as modificações operadas no campo da atividade legislativa estatal que 
culminaram por favorecer a emergência dos fenômenos da descentralização (em direção a 
outros órgãos do Estado e, também, da sociedade) e da forte participação do Poder Executivo 
na formação da ordem jurídica."  
 
Executivo e Legislativo na Nova Ordem Constituciona l 
FIGUEIREDO, A., LIMONGI, F.  
Editora FGV. Rio de Janeiro, 1999 
 
O livro analisa a relação Executivo-Legislativo na esfera federal. Testa a tese de que há uma 
preponderância do Executivo sobre o Legislativo no que se refere à atividade parlamentar e 
chega à conclusão que esta preponderância se dá no que se refere ao controle da agenda, não 
necessariamente à atividade legislativa.  
 
Explaining Gubernatorial Success in State Legislatu res 
GRAY, Virginia; JACOB, Herbert.  
Apsa Press, 2000 
 
O artigo faz análise da relação Executivo-Legislativo no âmbito estadual norte-americano. 
Conclui que, não obstante a relativa preponderância do Executivo sobre o Legislativo, 
independente do estado analisado e da composição partidária da instância legislativa, existe 
uma diferenciação no que se às áreas nas quais se aprovam as policies. Isto é, embora os 
diferentes governos pareçam ser igualmente exitosos no que se refere à implementação de 
seus projetos, os conteúdos desses projetos irão variar de acordo com o contexto político em 
que se inserem.  
 
Politics in the American States, Washington 
FORDING, R. WOODS, N. AND PRINCE, D. 
D.C.: CQ Press, 2001 
 
O livro faz um estudo empírico-comparativo entre os 50 estados norte-americanos, onde toma 
como objetos as relações intergovernamentais, partidos e eleições, política fiscal, gastos 
públicos, política social e políticas orientadas para a família.  
 
Sistemas Partidários em Novas Democracias: O Caso d o Brasil 
MAINWARING, Scott 
Tradução de Vera Pereira. Rio de Janeiro. FGV. 2001 



 

 
O artigo procura compreender os fatores que induzem ao subdesenvolvimento partidário no 
Brasil e suas implicações, tanto para o sistema político, quanto para os próprios políticos. O 
livro estrutura-se da seguinte forma: na primeira parte analisa a teoria dos sistemas partidários; 
na segunda a estrutura dos partidos políticos brasileiros; na terceira identifica a baixa 
institucionalização do sistema partidário e na última discorre sobre o sistema partidário e sua 
relação com a democracia.  
 
The Governor as Party leader: Campaigning and Gover ning 
MOREHOUSE, Sarah M. 
Ann Arbor: University of Michigan Press, 1998 
 
O trabalho discute a relação existente entre a forma como os governantes são eleitos e sua 
habilidade em obter a aprovação de sua agenda política.  
 
Critical Citizens: Global Support for Democratic Go vernance 
NORRIS, P.  
Oxford: Oxford University Press, 1999 
 
O trabalho busca analisar o processo democrático nos anos 90 e 2000 de forma a apreender 
as tendências vigentes nestes regimes. Procura testar a hipótese de que, principalmente as 
novas democracias, passam por uma situação onde a democracia teórica não é aquela que é 
vista na prática. Busca também compreender quais são os principais fatores políticos, 
econômicos e culturais que moldam a dinâmica de suporte a governos democráticos. Por fim, 
empreende um esforço em identificar as implicações que têm o fortalecimento de governos 
democráticos.  
 
Why People Don't Trust Government 
NYE, J.S., ZELIKOW, P.D., & KING, D.C.  
Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1997 
 
O trabalho procura identificar as raízes do atual descrédito da população em relação ao 
governo. Para tal analisa a atual performance governamental e procura avaliar possíveis 
explicações para tal, tais como: fim da guerra fria; as expectativas que se seguiram ao fim da 2ª 
Guerra Mundial; uma frágil economia; os efeitos da globalização; indignação frente a 
escândalos políticos ou incompetência dos burocratas. Por fim, chega a conclusão de que a 
verdadeira causa estaria em um emaranhado de relações culturais e políticas impulsionadas 
por uma crescente atuação corrosiva da mídia.  
 
Public Management Reform: A Comparativa Analysis 
POLLITT, Christopher & BOUCKAERT, Geert 
Oxford: Oxford University. Press, 2004  
 
O livro analisa, a partir de uma perspectiva comparativa, as reformas de gestão pública em 
mais de 10 países. Sua relevância reside na construção de algumas variáveis teórico-empírica 
(como ambiente político-institucional, mudanças contextuais, características da burocracia, etc.) 
que podem servir para a compreensão dos alicerces das reformas.  
 
Governors and Legislatures: Contending Powers 
ROSENTHAL, Alan. 
Washington, DC: CQ Press, 1999  



 

O estudo analisa a relação Executivo-Legislativo no âmbito estadual, de forma a identificar os 
poderes que detêm os governadores, e como eles diferem, nos diferentes estados da 
federação. Por fim o estudo elenca e analisa as diferentes funções e prerrogativas do Poder 
Executivo estadual.  
 
O Poder Legislativo nos Estados: Diversidade e Conv ergência 
SANTOS, Fabiano 
Rio de Janeiro : Editora FGV, 2001 
 
O livro faz a análise do funcionamento das Assembléias Legislativas de seis estados da 
federaçao, a saber: MG, ES, RS, RJ, CE e SP. Para tal, relaciona a atuação destas à atuação 
do Poder Executivo, fazendo uso da teoria do "ultrapresidencialismo estadualista" de Luiz 
Fernando Abrucio (Os barões da federação) como modelo de análise. Chega-se à conclusão 
que, exceto nos casos de MG e RJ, existe uma preponderância do Executivo sobre o 
Legislativo. Nestes dois casos a atividade parlamentar não se vê submetida integralmente ao 
poder do governador. O livro abrange os textos de Fátima Anastasia (MG); Mauro Domingues 
(ES);, L. Gustavo Grohmann (RS); Fabiano Santos (RJ); Filomeno Moraes (CE); F.L. Abrucio, 
Marco Carvalho e Valerio Costa (SP) e André Pereira (geral).  
 
Trust: A Sociological Theory 
SZTOMPKA, P. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1999 
 
É um trabalho teórico em que se discute a questão da confiança. Para tal, o autor cria um 
modelo que tenta elucidar os fatores que levam à ascensão ou descenso de culturas de 
confiança, tendo como objeto de análise o colapso do comunismo na Polônia e a ascensão de 
uma ordem social pós-comunista.  
 
Strenghening Trust in Government: What Role for Gov ernment in the 21st Century 
VAN DE WALLE, S.; VAN ROOSBROEK, S.; BOUCKAERT, G. 
Annex: Data on trust in the public sector, 2005 
 
O documento analisa a confiança dos cidadãos no setor público nos países pertencentes à 
OECD. Ele resume dados disponíveis pela organização relacionados ao tema e compara os 
níveis de confiança dos cidadãos entre países e instituições.  
 
Trust in the Public Sector: Is There Any Evidence f or a Long-Term Decline?  
VAN DE WALLE, S.; VAN ROOSBROEK, S.; BOUCKAERT, G.  
International Review of Administrative Sciences, 74(1), 45-62, 2008 
 
O trabalho discute os aspectos relativos a um discurso de declínio da confiança da população 
em relação ao à Administração Pública. Utilizando-se de dados empíricos disponibilizados pela 
OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) conclui-se que não há uma 
tendência ao descrédito, mas sim uma flutuação comportamental ao longo do tempo e entre 
países em relação ao tema.  
 
Democracy and Trust 
WARREN, M.E. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1999 
 



 

O trabalho analisa, à luz de teorias das ciências sociais e políticas, a relação paradoxal 
existente entre confiança e democracia. Essa dinâmica paradoxal se dá porque, embora a 
confiança suponha uma convergência de interesses, a política consiste em um conflito de 
interesses. A democracia, por sua vez, pressupõe uma sadia desconfiança dos cidadãos em 
relação aos governantes. Esta desconfiança é que, por fim, se materializaria em um incentivo 
ao controle social. 
 
 
LINKS IMPORTANTES 
 
Governo Federal 
 
- Portal Gestão Pública – Ministério do Planejamento  
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE  
- Observe-Gov  
- Informações sobre os órgãos do Governo Federal  
 
Governo Estadual 
 
- Conselho Nacional dos Secretários de Estado de Administração - Consad 
 
Governo Municipal 
 
- Transparência Municipal  
 
Sites Internacionais 
 
- OCDE: Organization for Economic Co-operation and Development  
- Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo  
- The Ash Institute for Democratic Governance and Innovation at Harvard Kennedy School of 
Government  
- Inglaterra - Public Management and Policy Association (PMPA)  
- China Innovations  
- Asociación Chilena de Municipalidades  
- OCDE: Public Governance and Territorial Development Directorate (GOV)  
- Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas (EIAPP)  
- Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas (EIAPP)  
 
Revistas e Publicações 
 
- RAP - Revista de Administração Pública  
- Cadernos EBAPE  
- Revista Organização e Sociedade  
- Revista Governança (CONSAD)  
- Proposta PNAGE  
- Documentos PNAGE  
- IBGE - Perfil dos Municípios Brasileiros  
- Publicações do IBAM 
- Guia do Candidato a Prefeito empreendedor (SEBRAE)  
- Publicações do Programa Gestão Pública e Cidadania  
- Publicações sobre Inovação em Gestão Pública no México – CIDE  



 

- Informações sobre os órgãos do Governo Federal  
Prêmios e Concursos 
 
- Prêmio Qualidade do Governo Federal – PQGF 
 
 
NÚCLEOS DE PESQUISA 
 
- Observatório Permanente de Gestão Pública  
- Nucleo de Estudos da Regulação 
 
 
DISSERTAÇÕES E TESES 
 
- Contrato de Gestão: Seu Desenvolvimento no Brasil com Base em Experiências 
Internacionais 
DIOS, Selma Alves. Dissertação (mestrado) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro / 1993  
 
- Contrato de Gestão: A Experiência da CESAN 
SILVA, Aramiz Bussular da. Dissertação (mestrado) - Escola Brasileira de Administração 
Pública – FGV - EBAPE /2001  
 
- Contrato de Gestão: Considerações Sobre a Sua Viabilidade na Administração Educacional  
OLIVEIRA, Jose Almi de. Dissertação (mestrado) - Escola Brasileira de Administração Publica, 
FGV-EBAPE/1996  
 
- O Contrato de Gestão como um Instrumento de Modernização do Estado  
ANDRADE, Nilma Maria de. Dissertação (mestrado) - Escola Brasileira de Administração 
Publica, FGV-EBAPE, 1995 
 
- O Contrato de Gestão em Busca de um Modelo para a Empresa de Obras Especiais 
EMPROE-U.E.E.CAMPOS MAJOR, Jose Armando Sebastião. Dissertação (mestrado) - Escola 
Brasileira de Administração Publica, FGV-EBAPE, 1997 
 
- Uma Opção para Administrar Empresas Públicas: O Contrato de Gestão Entre o Governo do 
Brasil e a Companhia Vale do Rio Doce  
GGUZMAN, Elsa Maria Ardila. Dissertação (mestrado) - Escola Brasileira de Administração 
Publica, FGV-EBAPE, 1994  
 
- Contrato de Gestão: A Experiência da CESAN 
COSTA, Jose Evaldo Geraldo. Mestrado em Gestão Empresarial – Escola Brasileira de 
Administração Pública e Empresas, 2001 


